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 OPŽP umožňuje lépe 
 hospodařit s odpady 

Stejně jako ve většině vyspělých zemí i v Česku nakládání s odpady patří mezi naléhavé problémy dneš-
ní doby. Není proto divu, že o dotace z OP Životní prostředí na projekty zaměřené na zkvalitňování 
odpadového hospodářství i na odstraňování starých ekologických zátěží je velký zájem. O podporu 
na tyto účely se přitom ucházejí nejen města a obce, ale také podnikatelé. O tom, že jsou jejich záměry 
kvalitní, svědčí fakt, že schváleno bylo již 397 projektů, které získaly celkovou dotaci ve výši bezmála 
čtyř miliard korun. STRANA 6, 20

Petr Stejskal: Národní inventarizace kontaminovaných míst poskytne jejich celorepublikový přehled

OPŽP vyhlašuje 
již X. výzvu
Šance na dotaci na zateplení 
veřejných budov je opět tady – 
od 4. května začne SFŽP ČR 
přijímat žádosti o podporu 
z vybraných oblastí prioritních 
os 1 a 3 OPŽP. STR. 17

Program Zelená úsporám 
odstartoval na Den Země
22. dubna nastal netrpělivě 
očekávaný den D, kdy byl 
zahájen příjem žádostí o dotace 
na snižování energetické 
náročnosti bytových domů a na 
využívání obnovitelných zdrojů 
energie v domácnostech. 
STR. 12

V Cepu mají díky OPŽP 
kořenovou čistírnu 
odpadních vod

Ačkoli obce pod 2 000 obyvatel 
zatím požadavky unijní legislativy 
při nakládání s odpadními voda-
mi netlačí, mnohé se samy snaží 
o vybudování efektivního 
a ekologicky šetrného komunál-
ního systému vodního hospodář-
ství. Příkladem a inspirací může 
být jihočeský Cep. STR. 26

Güssing je energeticky 
zcela soběstačné město
Východorakouský Güssing je 
jediným městem v Evropě, které 
je energeticky naprosto nezávis-
lé. Před dvaceti lety vedení města 
vsadilo na biomasu z místních 
zdrojů a dnes produkuje z obno-
vitelných zdrojů více energie, než 
samo spotřebuje. STR. 28

Na rozdíl od projektů zkvalitňování 
odpadového hospodářství, jako 
je třeba výstavba sběrných dvorů, 
představuje likvidace starých 
ekologických zátěží běh 
na dlouhou trať. Předcházet 
musí analýza rizik vztahují-
cích se k sanaci 
kontaminované
lokality. STR. 6
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SFŽP ČR personálně 
posiluje
Operační program Životní 
prostředí zahušťuje výzvy 
a urychluje administraci, činnost 
SFŽP ČR se současně rozšiřu-
je o implementaci programu 
Zelená úsporám. Fond proto 
posiluje pracovní kapacity. 

Do čela Odboru 
implementace 
GIS, který má 
na starosti do-
tační program 
Zelená úspo-
rám, nastoupila 

IRENA PLOCKOVÁ. K fondu 
přišla z MŽP, kde zastávala 
pozici vedoucí oddělení energe-
tiky a obnovitelných zdrojů 
energie. Předchozí zkušenosti 
získala mj. na MPO, kde se 
v odboru stavebnictví zabývala 
energetickou náročností budov, 
a jako vedoucí pracovní skupiny 
projektu PHARE, zaměřené na 
implementaci unijní legislativy 
v ČR. Irena Plocková je autori-
zovaná inženýrka.

Novou vedou-
cí oddělení 
metodické 
podpory se 
stala MILADA 
HODNÁ, která 
v tomto útvaru 

již od roku 2007 pracovala jako 
metodička. Před příchodem 
k fondu působila jednak v míst-
ní samosprávě,  jednak v ces-
tovních kancelářích Fischer, 
Globtour a Martintour. 
M. Hodná má titul magistry 
z Vysoké školy veřejné správy 
a mezinárodních vztahů v Praze 
a je absolventkou gymnázia 
a VOŠ cestovního ruchu. 

Do čela Oddě-
lení II. Odboru 
ochrany ovzduší 
a obnovitelných 
zdrojů energie 
byl jmenován 
BOHDAN 

POLAK, který u fondu působí 
již od roku 2007. Jeho předcho-
zím působištěm bylo Minister-
stvo životního prostředí, kde se 
specializoval na oblast ochrany 
vod a mezinárodní spolupráci 
ve vodním hospodářství. 
B. Polak je absolventem České-
ho vysokého učení technického, 
kde na Fakultě strojní vystu-
doval obor technika životního 
prostředí.

v okrese Vsetín, kde bude zrekul-
tivováno 39 km2 starých sklá-
dek, následuje okres Pelhřimov 
(29,9 km2) a Břeclav (26,5 km2).

Z hlediska plochy nových 
sběrných dvorů jsou na tom nej-
lépe obyvatelé okresu Břeclav, 
kde zásluhou OPŽP vzniknou 
dvory s celkovou plochou 26 km2.

Novými sběrnými dvory o rozlo-
ze 17 km2 se může chlubit okres 
Opava, úspěšným okresem je 
i Plzeň-sever s 6,9 km2.

Dalším kritériem, podle kte-
rého lze hodnotit reálné přínosy 
OPŽP pro nakládání s odpady 
v jednotlivých regionech Česka, 
je kapacita zařízení, která bylo 
možno za dotace z tohoto progra-
mu pořídit. Z tohoto hlediska se 
stal jednoznačným vítězem okres 
Šumperk, kde díky OPŽP získa-
jí nové kapacity na zpracování 
odpadu v objemu úctyhodných 
969 500 tun za rok. Druhá pozice 
patří okresu Mělník (165 000 tun 
ročně), třetí Praze-západ (142 000 
tun ročně).

„Za přínosné považujeme zejména 
to, že počet žádostí v oblasti podpory 
4.1 mezi dvěma vyhlášenými výzvami 
narůstal, a podle množství konzultací, 
které probíhají v současné době, před-
pokládáme, že poroste i v budoucnu. 
Pozitivní je, že se zvyšuje i zájem o dota-
ce na odstraňování starých ekologických 
zátěží,“ říká Veronika Smolková 
z Odboru ochrany přírody, od-
padů a environmentálního vzdě-
lávání SFŽP ČR.

Podrobnější data charakteri-
zující přínosy projektů fi nanco-
vaných z oblasti podpory 4.1 
OPŽP jsou k dispozici v rubrice 
Envidata na straně 22.

-RED-

AKTUALITY AKTUALITY

LIDÉEDITORIAL

PETR 
ŠTĚPÁNEK
ředitel SFŽP ČR

Předposlední dubnový týden 
jsme se zúčastnili Stavebních 
veletrhů Brno 2009. O expozici 
i navazující programy na brněn-
ském výstavišti byl velký zájem – 

o progra-
mu Zelená 
úsporám je 
slyšet a hodně 
si od něj slibují 
všichni – žada-
telé, zaměst-
navatelé 
i podnikatelé 
ve stavebnic-
tví. 22. dubna, 

snad i symbolicky na Den Země, 
byla právě v Brně vyhlášena již 
X. výzva OPŽP, která program 
Zelená úsporám doplňuje spolu 
s avizovanou letní výzvou zamě-
řenou na energetické úspory 
ve veřejných budovách. Zájem 
očekáváme veliký, při přípravě 
projektů je proto třeba počítat 
s tím, že úspěch není zdaleka 
samozřejmý. 
Na fondu jsme spustili další 
procesní audit administrace, 
výsledky jiného auditu – pro-
tikorupčního, realizovaného 
Transparency International 
a občanským sdružením 
Oživení – nyní zpracováváme 
a v červnovém čísle vás sezná-
míme s jeho výsledky. 
Stále více se ukazuje, jak 
potřebné je zprostředkovávat 
inspirující zahraniční zkuše-
nosti. Zatímco my stále ještě 
rozdělujeme domy na tzv. 
normální a nízkoenergetické, 
ve Frankfurtu nad Mohanem 
si jako normu pro veřejné 
budovy stanovili rovnou ener-
geticky pasivní domy. 
Pobavil nás výrok nejmenova-
ného stavaře v týdeníku 
Ekonom, že „Lidé ze SFŽP 
nejsou schopni odborně 
posoudit žádosti (na energe-
tické úspory), které jim přijdou 
k zpracování. Nemají k tomu 
vztah a mnohdy ani vzdělání, 
jsou spíše přes tu přírodu“. 
Kdo ovšem hodnotí a adminis-
truje stovky projektů z priorit-
ních os 1, 2, 3, 4, 5… OPŽP? 
Převažující kvalifi kací na fondu 
je totiž stavební inženýr.
Redakce Priority skromně za-
mlčela, že obdržela „Certifi kát 
vysoké profesionální úrovně“ 
v soutěži Zlatý středník 2008. 
Zaslouží si gratulaci, veřejné 
instituce v tomto klání obvykle 
nebodují. Možná ji však více 
těší přibývající abonenti.

Plocha rekultivovaných 
skládek (m2)

1. Praha 160 000
2. Jihomoravský kraj 118 650
3. Zlínský kraj 67 626
4. Vysočina 34 932
5. Středočeský kraj 22 500

Kapacita zařízení (t/rok)

1. Olomoucký kraj 1 009 767
2. Jihomoravský kraj 765 063
3. Středočeský kraj 328 672
4. Plzeňský kraj 133 469
5. Vysočina 108 350

TOP 5 
krajů ČR s největší plochou 
rekultivovaných skládek 
a nejvyšší kapacitou nových 
zařízení na zpracování odpadů 
(podle schválených projektů z oblasti podpory 

4.1 OPŽP – Zkvalitnění nakládání s odpady)

0 m2

141 571 t/rok

Severovýchod

0 m2

80 520 t/rok

Moravskoslezsko

153 582 m2

873 413 t/rok

Jihovýchod

0 m2

50 000 t/rok

Severozápad

8 535 m2

160 911 t/rok

Jihozápad

22 500 m2

328 672 t/rok

Střední Čechy

76 152 m2

1 047 287 t/rok

Střední 
Morava

Další velký vodohospodářský 
projekt předložený do OP Život-
ní prostředí vstoupil do poslední 
fáze schvalování. Poté, co projekt 
s ofi ciálním názvem Zlepšení kva-
lity vod v řekách Jihlava a Svratka 
nad nádrží Nové Mlýny schválil 
v polovině března řídící výbor 
OPŽP, byl postoupen do Bruselu, 
neboť kvůli celkové výši nákla-
dů nad 25 milionů eur podléhá 
i schválení Evropské komise. 

Akce je rozdělena na dva pod-
projekty v jihomoravských aglome-
racích Ivančice a Oslavany. Území 
se nachází v povodí vodního díla 
Nové Mlýny, které je zařazeno do 
oblasti se zvláštní ochranou.

V rámci projektu se vybuduje 
více než 17,5 km nové kanalizace 
a budou provedeny rekonstrukce 
současné kanalizace v délce 8,8 km 
a stávajícího jedenáctikilometrové-
ho vodovodu. Kromě toho bude 
rekonstruována čistírna odpad-
ních vod (ČOV) Ivančice, zruší se 
nevyhovující ČOV v Oslavanech, 
kde bude vystavěna nová čerpa-
cí stanice včetně výtlačného řadu 

z Oslavan do Ivančic. Na rekon-
struovanou a intenzifi kovanou 
ČOV Ivančice budou odváděny 
odpadní vody z měst Ivančice 
a Oslavany a z přilehlých obcí Mo-
ravské Bránice a Nové Bránice. 

Projekt umožní na rekonstruo-
vanou ČOV Ivančice připojit 
více než 2 000 nových obyvatel. 
Projekt přispěje k dosažení soula-

du jak s emisními standardy da-
nými nařízením vlády č. 229/2007 
Sb., tak s legislativou EU.

Celkové náklady projektu činí 
740 mil. korun včetně DPH, výše 
podpory z Fondu soudržnosti je 
445 mil. a  ze SFŽP ČR 26 mil. ko-
run. Dofi nancování zajistí města 
a obce napojené na rekonstruova-
nou ČOV Ivančice.                    -PJ-

Velký projekt z OPŽP zajistí vyšší 
kvalitu vody ve Svratce a Jihlavě

Podporu ze Státního fondu 
životního prostředí ČR (SFŽP 
ČR) v souhrnné výši přes 
40 milionů korun získalo dal-
ších 17 projektů zaměřených 
na environmentální výchovu, 
vzdělávání, osvětu a poraden-
ství (EVVO). Úspěšné projek-
ty podané do první letošní vý-
zvy národních programů č. 2 
a 3 na podporu oblasti EVVO 
schválil počátkem dubna mi-
nistr životního prostředí Mar-
tin Bursík. 

Zaměření projektů, které 
získaly dotaci, odpovídá pri-
oritním tématům první vý-
zvy, jimiž byly změny klimatu 
a ochrana ovzduší, nový zá-
kon o odpadech, podpora 
materiálového využití odpadů 
a obalů a otázky udržitelné 
spotřeby a výroby. 

Ministr Martin Bursík se 
ztotožnil se stanoviskem Rady 
SFŽP ČR, která mu na zákla-

dě hodnocení expertní komi-
se doporučila k financování 
17 projektů, mezi něž bylo 
rozděleno 40 582 272 korun. 
O podporu z programu č. 2 
se ucházelo 18 projektů, uspě-
lo 7, u programu č. 3 bylo ze 
42 podaných vybráno 10 pro-
jektů. Seznam podpořených 
projektů a informace o výši 
dotace, kterou získaly, jsou 
k dispozici na www.sfzp.cz.

Druhá letošní výzva pro 
programy 2 a 3 s celkovou alo-
kací 20 milionů korun bude 
vyhlášena již v květnu, žádos-
ti budou přijímány do konce 
června. Mezi podporovanými 
tématy bude opět problemati-
ka změn klimatu, ale také ob-
novitelné zdroje energie, pod-
pora biodiverzity a ekologické 
stability krajiny a ochrana ja-
kosti a množství povrchových 
i podzemních vod. 

–KJ-

Dalších 40 milionů korun 
pro ekologickou výchovu 
a poradenství

Téměř 421 km2 rekultivovaných 
skládek, nové sběrné dvory na 
ploše 132,4 km2, nová progre-
sivní zařízení a technologie na 
zpracování odpadů s celkovou 
kapacitou bezmála 2,7 milionu 
tun ročně. I těchto pár struč-
ných čísel výstižně charakteri-
zuje některé z reálných přínosů 
Operačního programu Životní 
prostředí (OPŽP) pro oblast 
nakládání s odpady v ČR. Ale 
nejde jen o samotné odpado-
vé hospodářství. Nevyhovují-
cí skládky navíc hyzdily naši 
krajinu napříč regiony. A jejich 
plocha teď může být díky OPŽP 
využita k novým účelům. 

Na zkvalitňování nakládání 
s odpady a odstraňování starých 
ekologických zátěží je zaměře-
na prioritní osa 4 (PO 4) OPŽP, 
pro kterou byly vyhlášeny již dvě 
výzvy k podávání žádostí o pod-
poru. Do konce letošního března 
bylo v rámci PO 4 schváleno 429 
projektů, z nichž velká většina se 
týká oblasti podpory 4.1 – Zkva-
litnění nakládání s odpady. Cel-
kem 397 projektů z oblasti podpo-
ry 4.1 získalo souhrnnou dotaci ve 

výši 3,94 miliard korun. Nejúspěš-
nější z hlediska počtu schválených 
žádostí byli žadatelé z Jihomorav-
ského kraje, kteří uspěli s 60 pro-
jekty, pomyslné stříbro patří Stře-
dočechům (56 projektů) a bronz 
Zlíňanům (46). 

Pokud jde o plochu rekulti-
vovaných starých skládek, prven-

ství patří Praze se 160 km2. Velmi 
úspěšným je i Jihomoravský kraj, 
kde se zásluhou OPŽP zbaví 
v souhrnu téměř 119 km2 nevyho-
vujících skládek, třetí příčka by 
opět patřila Zlínskému kraji, kde 
zrekultivují celkem 67,6 km2. Po-
drobnější analýza na úrovni okre-
sů ukazuje, že nejvíce si polepší 

Česko se již zásluhou OPŽP zbavilo 421 km2 skládek
Vybrané přínosy 
OPŽP
podle regionů 
soudržnosti 
NUTS II – plocha 
rekultivovaných 
starých skládek 
a kapacita nových 
zařízení na zpra-
cování odpadu 
(k 25. 3. 2009)

OPŽP 
vyhlásil 
již X. výzvu
V pořadí již X. výzvu 
k předkládání žádostí 
o podporu otevřel řídící orgán 
Operačního programu 
Životní prostředí. Výzva 
se týká vybraných oblastí 
a podoblastí podpory ze dvou 
prioritních os OPŽP, příjem 
žádostí začne 4. května 2009.

Prioritní osa 1
1.3.1 – Zlepšení systému po-
vodňové služby a preventiv-
ní protipovodňové ochrany

Prioritní osa 3
3.1 – Výstavba nových 
zařízení a rekonstrukce 
stávajících zařízení s cílem 
zvýšení využívání OZE

3.2 – Realizace úspor ener-
gie a využití odpadního tepla 
u nepodnikatelské sféry 
(podrobné podmínky 
viz str. 17)
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KOMENTÁŘEMinisterstvo životního prostředí
České republiky

Zakázky šité na míru jsou riskantní. A zbytečné

Program Zelená úsporám – neopakovatelná 

příležitost pro kvalitu života v době krize

Kvalita životního prostředí v České republice 
se za uplynulé dvě dekády výrazně zlepšila, 
což se projevilo nejen v podobě viditelně čist-
ších vod či ovzduší, ale i v možnosti zpeněžit 
závazky dané Kjótským protokolem, které 
Česko úspěšně naplnilo. Možnost prodeje tzv. 
emisních povolenek a příležitost využít z něj 
plynoucího výnosu přicházejí v současné době 
vážných hospodářských problémů doslova 
v pravý čas.

Ekonomická krize totiž mnohdy vede 
k až bezuzdným snahám o nalézání různých 
stimulačních programů, a to včetně takových, 
které jsou značně náročné na zdroje veřejných 
fi nancí. To však není případ nového dotač-
ního programu nazvaného Zelená úsporám, 
který právě v těchto dnech vyhlašuje Minis-
terstvo životního prostředí a který umožní 
využít výnosů z prodeje zmíněných povolenek 

v prospěch ekologicky šetrného a energeticky 
úsporného bydlení. Ten totiž nezatíží český 
systém veřejných fi nancí ani jedinou korunou 
navíc. A zároveň může být spouštěcím mecha-
nismem, který přispěje k dosažení kvality byd-
lení a k eliminaci jeho některých negativních 
stránek a dopadů.

Konstrukce programu byla přitom navrže-
na tak, aby vlastníka nemovitosti motivovala 
k provedení optimálních kvalitativních změn. 

Pokud totiž uskuteční opravdu  zásadní změ-
ny, jichž lze dosáhnout i kombinací několika 
podporovaných opatření, může z programu 
získat značně velkou dotaci. Na druhou stra-
nu program předpokládá i vlastní příspěvek 
majitele, který je dokladem serióznosti jeho 
zájmu a přístupu.

Předpokládané efekty programu Zelená úspo-
rám jsou výrazně multiplikační, přičemž podtrh-
nout lze především výraznou úsporu provozních 
výdajů domácností jak v přímé linii (úspora 
nákladů na vytápění a provoz domácnosti), tak 
v linii nepřímé (pobyt v zdravějším prostředí 
a eliminace rizika nemocnosti). Za odstavný efekt 
lze označit i značný stimul pro výrobce, prodej-
ce a realizátory zateplovacích systémů a šetrných 
způsobů vytápění; ten spočívá jak v nabídce no-

vých podnikatelských příležitostí, 
tak v tvorbě nových příležitostí 
pracovních. Za efekt programu lze 
v neposlední řadě považovat i jeho 
edukativní dopady, který by se moh-
ly projevit v obecnějších souvislos-
tech v zlepšení přístupu k životnímu 
prostředí.

Z hlediska systému ekologic-
ky zaměřených podpůrných pro-

gramů jako celku program Zelená úsporám 
představuje završení jeho komplementarity. 
Protože je programem zaměřeným na klíčo-
vou oblast, jíž je kvalitní a ekologicky šetr-
né bydlení, může v naznačených oblastech 
vyvolat další významné synergické dopady 
v prospěch udržitelného rozvoje.

V OP Životní prostředí již byly schváleny 
projekty s celkovými náklady převyšujícími 
53 mld. korun, a bude jich přibývat. Tyto pro-
jekty přitom nabízejí řadu šancí pro dodavate-
le veřejných zakázek. Při administraci se však 
bohužel často setkáváme s pokusy o zadání 
VZ „šité na míru“ konkrétní fi rmě, a samozřej-
mě ne za odpovídající cenu. 

Šikovná kombinace kvalifi kačních a hod-
notících kritérií dokáže poměrně snadno 
určit „vítěze“ řízení ještě před jeho zaháje-
ním. Příjemce podpory, který je při zadání 
veřejných zakázek i v roli zadavatele s plnou 
odpovědností, však v tomto případě nedo-
káže zdůvodnit ani volbu zadávacích pod-
mínek ani váhu jednotlivých hodnotících 
kritérií. Spolu se zpracovatelem zadávací 
dokumentace a organizátorem řízení argu-
mentuje jen citacemi paragrafů ze zákona 
o veřejných zakázkách a obavou o úspěch 
realizace projektu. Diskriminační nastavení 
kritérií kvalifi kačních či netransparentnost 
kritérií hodnotících se však obtížně doka-
zuje. Kudy třeba vede hranice mezi opráv-

něným a diskriminačním požadavkem na 
technickou způsobilost dodavatele? Je pro 
úspěch chystaného projektu třeba prokázat 
realizaci osmi obdobných zakázek za po-
slední dva roky? Nebo by o diskriminaci šlo 
až při požadavku deseti referencí? Či již při 
pouhých třech? A hodnotící kritéria? Lze za 
netransparentní kritérium považovat např. 
plán organizace výstavby, protože na ten 
mohou hodnotitelé pohlížet značně subjek-

tivně, takže vzniká prostor pro případnou 
manipulaci? A co vysoké sankce za desítky 
možných (i nemožných) porušení povinností 
dodavatele? Nebo záruky na každý šroubek? 

Nemůžeme však přistoupit na jednodu-
chou rovnici „co není v přímém rozporu se 
zákonem o veřejných zakázkách, znamená 
automaticky soulad s hospodárným a efektiv-
ním vynakládáním veřejných prostředků“ ani 
na tvrzení „nepodá-li neúspěšný uchazeč ná-
mitku, je vše v pořádku“. Zkušenosti Státního 
fondu životního prostředí ČR jednoznačně 
ukazují, že přísná kvalifi kační kritéria snižují 
počet podaných nabídek, přičemž existuje pří-

má úměra mezi počtem nabídek a cenou. Čím 
víc nabídek, tím nižší cena, a to bez negativní-
ho dopadu na výslednou kvalitu díla.

Základní přístup by měl vycházet z toho, 
že naprostá většina projektů Operačního pro-
gramu Životní prostředí představuje běžné 
stavby, ne složité technologické celky. K vý-
běru nejhospodárnější nabídky tedy rozhod-
ně nevede hodnocení ohromujících sankcí 
a záruk; klíčové jsou požadavky odpovídající 

předmětu zakázky, plán výstavby 
s termíny plnění a přiměřené zá-
ruky i sankce, to vše jako pevná 
součást zadávací dokumentace. 
Pokud je dobře defi nována i tech-
nická specifi kace díla, je jediným 
hodnotícím kritériem, které za-
ručí hospodárné vynakládání ve-

řejných prostředků, nejnižší nabídková cena. 
A ta vzejde z co největšího počtu nabídek.

Velký objem peněz z fondů Evropské unie, 
který má Česká republika k dispozici, může 
být v současné krizové době zárukou budoucí 
existence pro všechny zainteresované subjek-
ty – od společností organizujících zadávací 
řízení přes projekční fi rmy až po dodavatele 
podílející se na realizaci dotovaných projek-
tů. S trochou nadsázky lze přitom říci, že se 
dostane na všechny. Snaha pohybovat se kvůli 
maximalizaci zisku na hraně zákona či za ní 
je tedy pro příjemce podpory nejen velmi ris-
kantní, ale i zbytečná.

Základní přístup k zakázkám by měl vycházet 
z toho, že velká většina projektů OPŽP 
představuje běžné stavby, ne složité 
technologické celky.

Chcete se dozvědět více o pro-
gramu Zelená úsporám? Za-
jímá vás stav životního pro-
středí a rádi byste zjistili více 
o OP Životní prostředí? Od-
povědi na všechny otázky 
tohoto druhu zodpoví pra-
covníci informačního centra. 
V přízemí budovy Minister-
stva životního prostředí (MŽP) 
v pražských Vršovicích lze od 
22. dubna 2009 navštívit Infor-
mační centrum Operačního pro-
gramu Životní prostředí (OPŽP) 
a Informační a poradenské cen-
trum MŽP. Slavnostní otevření 
pro média se konalo za účasti 
ministra životního prostředí 
Martina Bursíka 21. dubna 2009, 
doprovodná tisková konference 
byla zaměřena na zkušenosti se 
zateplováním v rámci OPŽP a na 
program Zelená úsporám.

Pro veřejnost se brány infocen-
tra MŽP otevřely 22. dubna, sym-
bolicky na Den Země. Při příleži-
tosti zahájení jeho činnosti byla 
zpřístupněna i výstava Miloslava 
Kuklíka pod názvem Ohrožená 
fl óra Středočeského kraje. První 
návštěvníci si kromě malého dár-
ku odnesli i představu o širokém 
spektru informací, které každá ze 
dvou složek infocentra nabízí.
Informační centrum OPŽP po-
skytuje:
 obecné informace o OPŽP 

a jeho výsledcích,
 informace o možnostech zís-

kání dotace z OPŽP,
 aktuální informace o plánova-

ných výzvách,
 propagační materiály.

V průběhu roku bude Infor-
mační centrum OPŽP pořádat 
pro zainteresovanou veřejnost 

také vzdělávací akce a výstavy. 
Otevírací doba je v pracovní dny 
od 8.00 do 18.00 hodin.
Informační a poradenské centrum 
MŽP podává informace o:
 programu Zelená úsporám,
 stavu životního prostředí ČR 

a související legislativě,
 dobrovolných nástrojích za-

měřených na různé environ-
mentální oblasti (EMAS, čistší 
produkce, dobrovolné dohody, 
ekologicky šetrné výrobky aj.),

 přímých fi nančních podporách 
resortu, jako jsou granty, dotace 
a investiční fondy.
Otevírací doba je v pracovní 

dny od 9.30 do 18.00 hodin.
Infocentrum MŽP najdete v síd-

le ministerstva na adrese Vršovic-
ká 65, Praha 10. 
DITA ZBYŇKOVÁ, EVA RICHTROVÁ
Ministerstvo životního prostředí

Zveme vás do nového informačního centra MŽP

EU míří ke sdílení 
informací o životním 
prostředí
Čtyři stovky odborníků z ce-
lého světa se sešly koncem 
března v Praze na konferenci 
Towards eEnvironment, která 
se konala v rámci českého 
předsednictví v Radě EU. 
Hlavním tématem akce byl 
záměr Evropské komise 
vybudovat Sdílený informační 
systém o životním prostředí 
v Evropě, známý pod zkratkou 
SEIS (Shared Environmental 
Information System). Vysoce 
aktuální téma přivedlo do Pra-
hy mimo jiné i Jacqueline 
McGladeovou, ředitelku 
Evropské agentury pro životní 
prostředí, či Volkera Liebiga, 
ředitele Evropské kosmické 
agentury. Konferenci, pořáda-
né Masarykovou univerzitou 
Brno (MU) ve spolupráci s Mi-
nisterstvem životního prostředí 
a dalšími partnery, předsedal 
profesor MU Jiří Hřebíček.
Základním posláním SEIS je ši-
roké veřejnosti, veřejné správě, 
zainteresovaným fi rmám, ale 
i médiím zajistit snadný přístup 
k věrohodným a srovnatelným 
informacím o stavu životního 
prostředí v zemích Evropské 
unie. SEIS bude pracovat 
s geografi ckými informač-
ními systémy, které umožní 
zobrazovat mapy o stavu ži-
votního prostředí, a zpřístupní 
například informace o kvalitě 
a kvantitě vody, o nakládání 
s odpady a o stavu ovzduší, 
monitoring půdy, údaje o chrá-
něných územích, emisní limity, 
platnou legislativu a další uži-
tečné garantované informace. 
SEIS bude využívat i globální 
monitorovací systém pro život-
ní prostředí a bezpečnost.
Mezinárodní konference To-
wards eEnvironment se zamě-
řila i na problematiku výměny 
informací mezi vědci, veřejnou 
správou, environmentálními 
agenturami, fi rmami a institu-
cemi, které jsou zapojeny 
do zpracování informací o ži-
votním prostředí, i koncovými 
uživateli. Na závěr konference 
zástupci členských států EU při-
jali Memorandum k SEIS, které 
bude předáno Evropské komisi 
jako doporučení českého před-
sednictví k dalšímu postupu 
zavádění SEIS. 

JITKA PILBAUEROVÁ
Ministerstvo životního prostředí

PETR VALDMAN
Úsek řízení projektů, SFŽP ČR

PETR ZAHRADNÍK
EU Office České spořitelny

Energetická účinnost, úspory a ob-
novitelné zdroje. To byla klíčová 
slova, v jejichž duchu se neslo letoš-
ní vyhlášení Energy Globe Award, 
o niž každoročně soupeří projekty, 
které šetří zdroje, jakými jsou ener-
gie, voda atd., případně využívají 
obnovitelné zdroje energie. Slav-
nostní vyhlášení vítězů soutěže 
tentokrát hostila ČR, ceremoniál 
proběhl 14. dubna v pražském Ve-
letržním paláci, odkud ho TV pře-
nášely do více než 120 zemí světa.

Celosvětovým fi nále Energy 
Globe Award 2009 bylo také ofi -
ciálně zahájeno neformální setkání 
ministrů životního prostředí EU, 
proto nad ním převzal záštitu mís-
topředseda vlády a ministr život-
ního prostředí ČR Martin Bursík.
Úvodní slovo za české předsednic-
tví EU přednesl premiér ČR Mirek 
Topolánek, který ocenil soutěžní 
projekty jako názorné příklady 
„win-win“ konceptu. 

Letošního ročníku soutěže, kte-
rá je často nazývána „energetic-
kými Oscary“, se zúčastnila více 
než stovka vítězů národních kol 
z celého světa. Podle Jana Dusíka,
I. náměstka ministra životního pro-
středí ČR, jsou přehlídky tohoto 
druhu inspirací pro dotační a in-
vestiční programy typu programu 
Zelená úsporám.

Do fi nále soutěže postoupilo 
15 projektů, které byly rozděleny 
do pěti kategorií – Země, Oheň, 
Voda, Vzduch a Mládež. Z vítě-

zů těchto kategorií, které vybrala 
odborná porota, pak více než 700 
diváků zvolilo absolutního vítěze – 
držitele Energy Globe Award 2009. 
Ten spolu s cenou obdržel i fi nanč-
ní odměnu ve výši 10 tisíc eur.

Prestižní trofej získal Burma 
Solar Hospital Project z Myan-
maru. Projekt zajišťuje vzdělání 
personálu a fi nanční podporu pro 
provoz solárních kolektorů v ne-
mocnicích na barmsko-thajském 
pomezí; ty mohou díky ekologické 
sluneční elektřině fungovat nepře-
tržitě 24 hodin denně a poskytovat 
medicínské služby pro přibližně 
200 000 uprchlíků.

ČR zastupovala v soutěži obec 
Měňany, která zvítězila v 1. roční-
ku národní Energy Globe Award 
ČR powered by E.ON (viz box). 

Ceremoniál Energy Globe 
Award 2009, který doprovodil 
bohatý kulturní program, se stal 
důstojným průsečíkem globálního 

ocenění a perspektivních regionál-
ních i lokálních inovativních aktivit 
a environmentálně šetrných přístu-
pů k užívání energetických zdrojů 
naší planety.
TOMÁŠ LAPÁČEK
Ministerstvo životního prostředí

Předpokládané efekty dotačního programu 
Zelená úsporám jsou výrazně multiplikační. 
Za významný přínos lze označit značný 
stimul programu pro výrobce, prodejce 
i realizátory zateplovacích systémů 
a šetrných způsobů vytápění.

Vítězové Energy Globe Award 2009 
převzali ceny v Praze

Předávání 
hlavní ceny 
Energy 
Globe Award 
vítěznému 
projektu 
z Myanmaru.

Obec Měňany zřídila obecní 
kotelnu se třemi kotli na bio-
masu, která dodává teplo do 
70 odběrných míst. Jako pali-
vo se používá odpadní dřevo, 
jehož má obec dostatek díky 
vlastním lesům. Dopravní 
cesty pro zajištění paliva jsou 
proto krátké a také náklady 
na palivo jsou nižší, než tomu 
bylo u dosud využívaných 
kotlů na uhlí. V obci však 
nedošlo jen k snížení nákladů 
na vytápění, ale zároveň 
i k radikálnímu zlepšení ovzduší.
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Zkvalitnění na-
kládání s odpady 
a odstraňování 
starých ekolo-
gických zátěží 
v rámci OP Ži-
votní prostředí 
(OPŽP) podpo-
ruje prioritní 
osa 4 (PO 4). Od 
startu programu 
byly pro tuto PO 
vyhlášeny dvě 
výzvy k předklá-

dání projektů – žadatelé měli 
možnost ucházet se o dotace 
hned v I., poté v V. výzvě OPŽP. 
Ty ukázaly, že PO 4 je velmi 
úspěšná jak výší zájmu žadatelů 
a počtu schválených projektů, 
tak i z hlediska dosavadního čer-
pání fi nančních prostředků. Spe-
cifi ckým znakem PO 4, zejména 
oblasti podpory 4.1 – Zkvalitně-
ní nakládání s odpady, který ji 
odlišuje od ostatních prioritních 
os OPŽP, je velký počet žádostí 
podávaných podnikatelskými 
subjekty z řad nejen velkých, ale 
i malých a středních podniků. 

Nakládání s odpady – 
nečekaný zájem 
podnikatelů 
Právě struktura žadatelů o dotace 
z oblasti podpory 4.1 v I. výzvě 
byla pro projektové manažery 
Státního fondu životního prostře-
dí ČR, resp. jeho Odboru ochrany 
přírody, odpadů a environmentál-
ního vzdělávání, poměrně překva-
pivá. Počet žádostí podaných pod-
nikatelskými subjekty byl jedním 
z neočekávaných prvků; V. výzva 
však potvrdila, že se nejednalo 
o náhodu, ale o trend, který bude 
v této oblasti zřejmě po celé pro-
gramovací období pokračovat. 

Ze 175 žádostí akceptovaných 
v I. výzvě PO 4 zhruba třetinu 
podaly podnikatelské subjekty, 
což ovlivnilo vysokou četnost 
podpory poskytnuté v režimu 
de minimis. Důvodem je zejmé-
na fakt, že tímto typem podpory 
nízkorozpočtových projektů lze 
i neveřejnému žadateli pokrýt až 
90 % způsobilých výdajů.

Zájem nepolevuje, naopak
Velmi pozitivní je, že projekty 
podané soukromými podnikatel-
skými subjekty v I. výzvě jsou již 
z velké části dokončeny. Zejmé-
na se týkaly nákupu technologií 
k manipulaci, třídění a úpravě 
odpadů, čili o projekty bez podílu 
stavebních prací. Podnikatelé však 
mají zájem i o podporu klasických 
stavebních projektů souvisejících 
s odpadovým hospodářstvím, na-
příklad staveb hal, v nichž budou 
umístěny výše zmíněné technolo-
gie, zavedení třídících linek s vel-
kou projektovanou kapacitou i kla-
sických sběrných dvorů. Tyto typy 

projektů, zaměřené na úpravny 
a třídírny odpadů, přitom tvořily 
téměř polovinu žádostí registrova-
ných v I. výzvě OPŽP , zájem o ně 
však nepoklesl ani v V. výzvě. V je-
jím rámci došlo k dalšímu nárůstu 
zájmu žadatelů o dotace z PO 4, 
a to jak na projekty menšího roz-
sahu, tak i na záměry vybudovat 
zařízení na úpravu odpadů s kapa-
citou projektovanou v řádu desítek 
tisíc tun odpadu ročně. 

Municipality nezůstávají 
pozadu
Druhou nejpočetnější skupinou 
projektů z prioritní osy 4 regis-

Dotace na kvalitnější nakládání s odpady pomáhají 
municipalitám i podnikatelům
VERONIKA SMOLKOVÁ, PETR STEJSKAL
Odbor ochrany přírody, odpadů a environmentálního vzdělávání, SFŽP ČR

Stejně jako ve velké části 
světa i v Česku patří 
nakládání s odpady mezi 
aktuální problémy dneška. 
Není proto divu, že o dotace 
z OP Životní prostředí na 
zkvalitňování odpadového 
hospodářství je velký zájem. 
Řada z nich už byla 
i realizována. Očekávat 
lze také nárůst počtu projektů 
na odstraňování 
ekologických zátěží. 

Dosavadní zájem o oblast podpory 4.1 OPŽP – Zkvalitnění nakládání s odpady (k 1. 4. 2009)

 
Počet schválených 
projektů celkem

Sběrné 
dvory

Systémy oddě-
leného sběru

Ostatní 
zařízení

Rekultivace 
skládek

Kombinace

I. výzva 145 41 13 67 17 7

V. výzva 262 60 56 112 16 18

Celkem 407 101 69 179 33 25

trovaných, podpořených a reali-
zovaných v I. výzvě jsou akce na 
výstavbu sběrných dvorů, které lze 
považovat za jeden ze základních 
prvků systému nakládání s odpady. 
Výstavba sběrných dvorů je přitom 

nejčastějším typem projektu, který 
do PO 4 předkládají veřejnoprávní 
žadatelé z řad obcí, měst, ale i mik-
roregionů a svazků obcí. 

Podíl těchto projektů na celko-
vém počtu akceptovaných žádostí 

byl zhruba stejný v obou uskuteč-
něných výzvách. To naznačuje vůli 
a připravenost municipalit řešit si-
tuaci na poli odpadů, umožnit ob-
čanům co nejsnazší přístup k systé-
mu bezplatného předání vybraných 

druhů odpadů v rámci daného úze-
mí a zamezit tím vzniku černých 
skládek v okolí obcí a měst.

Dalších 13 žádostí akceptova-
ných v I. výzvě podali žadatelé, kte-
ří mají zájem posílit stávající systém 
svozu a separace odpadů anebo 
vybudovat zcela nový. Předložené 
projekty přitom ukázaly, že separa-
ci a svoz vytříděných složek odpadů 
lze řešit i nestandardně, například 
instalací podzemních kontejnerů 
v památkově chráněných centrech 
měst, případně vybudováním kry-
tých stání pro kontejnery.

Roste důraz na využití 
bioodpadu
Zvláštní zřetel v kategorii svozu 
i v kategorii úpraven odpadů byl 
zejména v V. výzvě kladen na bio-
odpady. Velký počet sídel v ČR 
bohužel tuto složku komunálního 
odpadu zatím neseparuje, a to pře-
sto, že novela zákona o odpadech 
s účinností od roku 2010 ukládá mu-
nicipalitám zavést separaci biood-
padů, a zamezit tak jejich ukládání 
na skládky komunálního odpadu. 
O tom, že municipality mají velký 
zájem situaci na poli bioodpadů 
aktivně řešit, svědčí jejich rostou-
cí zájem o dotace v dané oblasti. 
Již v I. výzvě PO 4 bylo podáno 
15 žádostí na vybudování nebo do-
vybavení kompostáren a v rámci 
V. výzvy byl tento zájem ještě výraz-
nější, což potvrdilo celkový trend. 
Do budoucna proto očekáváme, že 
zájem o podporu na projekty řešící 
svoz, separaci a následné využití bio-
odpadů bude významně narůstat. 

Biofermentace na postupu
Nárůst zájmu o řešení problema-
tiky bioodpadů dokládá i zvýšení 
počtu žádostí o podporu dalšího 
typu projektů z PO 4 – o podporu 
výstavby, případně rozšíření či do-
vybavení biofermentačních stanic. 
Tato zařízení nejsou v Česku zatím 
příliš rozšířená, ale o jejich přínosu 
nelze pochybovat. Předpokládá-
me proto, že zájem žadatelů z řad 
podnikatelských subjektů o jejich 
výstavbu bude dále vzrůstat, ne-
boť význam biofermentace bude 
přirozeně sílit v návaznosti na 
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Klíčové problémy 
odpadového hos-
podářství na úze-
mí naší republiky 
defi noval Plán od-
padového hospo-
dářství ČR (POH) 
v roce 2003. Zá-
vazná část POH je 
součástí právního 
řádu ČR a tvoří 
přílohu nařízení 
vlády č. 197/2003 

Sb., o Plánu odpadového hos-
podářství České republiky. Tato 
základní část řeší v obecné rovině 
význam předcházení vzniku odpa-
dů, využívání odpadů, bezpečné 
odstraňování odpadů a stanovuje 
specifi cké zásady, cíle a opatření 
k omezování jejich množství a ne-
bezpečných vlastností.

Základem je snižování 
produkce odpadů
Základním strategickým cílem trva-
le udržitelného odpadového hospo-
dářství v Česku je snižování měrné 
produkce odpadů nezávisle na úrov-
ni ekonomického růstu, jinými slovy 
přerušení závislosti mezi růstem 
HDP a produkcí odpadu. Z grafu 
č. 1 vyplývá, že u nás v posledních 
letech nedošlo k zvýšení produk-
ce odpadů v přepočtu k HDP, což 
svědčí o pozitivním vývoji. 

Další dva strategické cíle 
POH představují maximalizace 
využívání odpadů jako náhrady 
primárních přírodních zdrojů 
a minimalizace negativních vlivů 
na zdraví lidí a životní prostře-
dí při nakládání s odpady; plán 
formuluje i dalších 18 hlavních 
a 10 dílčích cílů. V souladu s ná-

rodním POH musí být i plány 
odpadového hospodářství kra-
jů a plány odpadového hos-
podářství původců znečištění 
na celém území ČR. Plnění POH 
Ministerstvo životního prostředí 
(MŽP) každoročně vyhodnocu-
je pomocí soustavy indikátorů. 
Znění POH ČR i hodnotící zprá-
vy jsou zveřejněny na stránkách 
MŽP (www.mzp.cz). 

Na skládkách končí 
příliš bioodpadů
Některé cíle POH ČR již byly 
splněny, jiné se zatím plnit ne-
daří. Mezi problematické patří 
cíl odrážející požadavky směrni-

ce EU č. 99/31/EC, o skládkách 
odpadů. Směrnice nařizuje snížit 
maximální množství biologic-
ky rozložitelných komunálních 
odpadů (BRKO) ukládaných na 
skládky tak, aby podíl této slož-
ky činil v roce 2010 nejvíce 75 % 
hmotnosti, v roce 2013 musí do-
jít k snížení na 50 % a výhledově 
v roce 2020 na 35 % celkového 
množství BRKO vzniklého v roce 
1995. Biologicky rozložitelný od-
pad na skládkách reaguje s ostat-
ními odpady a zapříčiňuje vznik 
skleníkových plynů. Z hodnoce-
ní POH ČR vyplývá, že se zatím 
v Česku na skládky ukládá větší 
množství BRKO, než je požado-
váno v cílovém roce.

BRKO tvoří zhruba polovinu 
odpadu z domácností, přičemž 

v jeho třídění existují obrovské 
rezervy. Přitom bioodpad lze 
dobře využít v kompostárnách či 
bioplynových stanicích. MŽP již 
proto přijalo některá legislativní 
opatření, například v září 2008 
vydalo vyhlášku č. 341/2008 Sb., 
o podrobnostech nakládání s bio-
logicky rozložitelnými odpady, 
v prosinci 2008 vyšel metodický 
návod o podrobnostech nakládá-
ní s biologicky rozložitelnými od-
pady podle stávajících předpisů 
a nyní je připravována nová stra-
tegie pro nakládání s BRKO.

Materiálové využití 
komunálních odpadů vázne
Také nakládání s komunálními 
odpady (KO) zůstává nadále ne-
uspokojivé. Zatím se nedaří plnit 
cíl POH ČR, který stanovil zvýšit 
do roku 2010 materiálové využití 
KO na 50 % ve srovnání s rokem 
2000. V roce 2007, čili tři roky 
před cílovým datem, představo-
valo materiálové využití KO 21 %. 
Oproti referenčnímu roku tak sice 
došlo k výraznému zlepšení (5,5 % 
v roce 2000), možnost dosáhnout 
naplánovaného cílového stavu 
v roce 2010 je však stále proble-
matická.

V ČR je stále příliš vysoký i po-
díl odpadů odstraněných skládko-
váním. Ve srovnání s ostatními 
státy EU jsme ve využívání odpa-
dů pozadu – materiálové i ener-
getické zdroje ve formě odpadů 
ukládáme bez využití na skládky. 
Uvědomíme-li si, že dle POH je 
třeba do roku 2010 snížit podíl 
KO ukládaných na skládky o 20 % 
ve srovnání s rokem 2000 a směřo-
vat k dalšímu postupnému snižo-
vání, je zřejmé, že ani tento cíl se 
zatím nedaří naplňovat.

Vzhledem k uvedeným dlou-
hodobým problémům v nakládá-
ní s KO a biologicky rozložitel-
nými odpady je třeba přijmout 
nové administrativní a ekono-
mické nástroje, které umožní 
na jedné straně znevýhodnit 
skládkování odpadů, na druhé 
podpořit prevenci, tříděný sběr 
a využití odpadu. Významnou 
roli mezi nástroji podporujícími 
zlepšení stávající situace v našem 

OP Životní prostředí a nové právní 
předpisy pomáhají zlepšit stav odpadového 
hospodářství v České republice

ZDEŇKA 
BUBENÍKOVÁ
ředitelka 

Odboru 

odpadů, MŽP

Jedním z hlavních pilířů 
trvale udržitelného 
rozvoje je trvale udržitelné 
odpadové hospodářství. 
Potřeby dnešní společnosti 
by neměly ohrozit možnost 
následujících generací 
uspokojovat jejich vlastní 
potřeby. Problematika 
nakládání s odpady úzce 
souvisí s produkcí sklení-
kových plynů a s využívá-
ním odpadů jako náhrady 
neobnovitelných 
primárních přírodních 
zdrojů. Perspektivní 
přístupy k nakládání 
s odpady podporuje 
OP Životní prostředí.

rostoucí vytříděnost bioodpadů. 
Biofermentační stanice navíc při-
spívají i k podílu produkce elektři-
ny z obnovitelných (druhotných) 
zdrojů energie, protože bioplyn 
získaný fermentací odpadů je ná-
sledně spalován v kogeneračních 
jednotkách. Elektrická energie je 
využívána přímo pro chod zaří-
zení nebo i dodávána do veřejné 
rozvodné sítě. Pozitivní ekologic-
ký efekt výroby elektrické energie 
z bioplynu je významně navýšen 
v případě, je-li vznikající teplo vyu-
žito k vytápění či jako technologic-
ké teplo, například sušení.

Stabilní zastoupení mezi ak-
ceptovanými žádostmi napříč obě-
ma výzvami pro PO 4 mají projek-
ty rekultivace starých skládek. Tyto 
akce veřejnoprávních žadatelů – 
majitelů skládek slouží k technické 
rekultivaci, k zabezpečení starých 
skládek a k jejich následnému za-
členění do okolí tak, aby nenaru-
šovaly krajinný ráz. Ve vhodných 
případech umožňují i budoucí 
smysluplné využití revitalizované-
ho území, například vybudování 
odpočinkové zóny nebo parku.

Budoucnost patří 
perspektivním trendům 
využití odpadů
V rámci oblasti podpory 4.1 – 
Zkvalitnění nakládání s odpady 
očekáváme v budoucnu zejména 
nárůst zájmu o poskytnutí dotací 
na projekty zaměřené na naklá-
dání s bioodpady. Předpokládat 
lze také větší důraz na poříze-
ní technologií zpracovávajících 
vytříděný odpad až do fáze vý-
robku, nikoli provádějících pou-
ze recykláž, a zejména příklon 
k vyššímu využití mechanicko-
biologické úpravy komunálního 
odpadu.

Likvidace ekologických zátěží 
je běh na dlouhou trať
Je-li pro oblast podpory 4.1 cha-
rakteristický vysoký počet poda-
ných i akceptovaných žádostí, 
u oblasti podpory 4.2 – Odstra-
ňování starých ekologických 
zátěží jde o pravý opak, co se 
počtu projektů týče. Důvodem je 

především fakt, že proces od pro-
jektového záměru k podání kom-
pletní žádosti o dotaci je v tomto 
případě podstatně komplikova-
nější. V úvahu je třeba brát i to, že 
posuzování přijatelnosti projektu, 
který se chce ucházet o podporu 
z OPŽP, probíhá již ve fázi před 
vlastním podáním žádosti ve spo-
lupráci s Odborem ekologických 
škod Ministerstva životního pro-
středí (MŽP), který je odborným 
garantem oblasti podpory 4.2. 

Jak v I., tak i v V. výzvě OPŽP 
byl příjem žádostí z oblasti pod-
pory 4.2 omezen jen na projek-
ty podávané veřejnoprávními 
žadateli. Příjem žádostí podni-
katelských subjektů je totiž až 
do ukončení procesu notifi kace 
poskytování veřejné podpory 
s Evropskou komisí vyloučen. Po 
dokončení tohoto procesu ovšem 
předpokládáme výrazný nárůst 

počtu žádostí o dotace z oblas-
ti podpory 4.2, a to zejména na 
projekty vlastních sanací, které 
budou podávat právě podnika-
telské subjekty. Mnoho takových 
projektů je již dnes ve fázi příprav 
a probíhají intenzivní konzultace 
týkající se zpracování nezbytných 
příloh k žádosti o dotaci.

Sanaci musí předcházet 
analýza rizik
Co do charakteru podaných projek-
tů v obou dosud uskutečněných vý-
zvách převládaly žádosti o poskyt-
nutí dotace na zpracování analýz 
rizik vztahujících se k projektům 
sanace kontaminovaných lokalit. 
Hlavním důvodem tohoto stavu je 
fakt, že analýza rizika zpracovaná 
v souladu s aktuálními metodický-
mi pokyny MŽP představuje zá-
kladní podmínku pro navržení cílů 
a způsobu sanace. Tato podmínka 
je ovšem v současnosti splněna jen 
u velmi malého počtu lokalit. Žá-
dost o dotaci na zpracování analýzy 
rizika tak lze považovat za první 
krok k budoucí úspěšné sanaci lo-
kality, fi nancované z OPŽP. A lo-
gicky lze očekávat, že žadatelé, 
kteří dokončili analýzu rizika, jejíž 
zpracování bylo podpořeno z I. vý-
zvy OPŽP, budou následně v příští 

výzvě žádat i o dotaci na realizaci 
vlastní sanace příslušné lokality. 

Dalším významným přínosem 
kvalitně zpracované analýzy rizi-
ka kontaminovaného území může 
být určení původu kontaminace, 
a tím i osoby znečišťovatele, nebo 
naopak vyloučení přítomnosti kon-
taminace v potenciálně ohrožené 
lokalitě.

Kraje v roli žadatelů o dota-
ci z oblasti podpory 4.2 obvykle 
v rámci jedné žádosti využily mož-
nosti zpracovat analýzy rizika pro 
více lokalit na svém území. Nejčas-
tějšími lokalitami, jichž se analýzy 
týkají, jsou skládky, na něž se v mi-
nulosti kromě komunálního odpa-
du ukládaly nelegálně například 
průmyslové odpady nebo agroche-
mikálie. Dalším typem lokalit, na 
které jsou analýzy rizika zpracová-
vány, jsou jímací území pitné vody 
pro přilehlé obce a města.

U žádostí o dotace na sanace 
kontaminovaných lokalit je nej-
častějším typem sanovaného úze-
mí skládka, stejně jako v přípa-
dech žádostí o zpracování analýz 
rizika. Ze sedmi dosud podaných 
žádostí o podporu na realizaci sa-
nace se v šesti případech jedná 
právě o skládky.

Národní inventarizace 
kontaminovaných míst
V rámci V. výzvy byla předložena 
také žádost na realizaci první etapy 
Národní inventarizace a kategori-
zace kontaminovaných a potenciál-
ně kontaminovaných míst. Jedná 
se o zahájení procesu kompletního 
zmapování území republiky z hle-
diska výskytu starých ekologických 
zátěží, o shromáždění veškerých 
dostupných informací o všech po-
stižených lokalitách a o doplnění 
chybějících informací. Veškerá 
stávající i získaná data budou vlo-
žena do nově vytvořené databáze, 
která bude sloužit mimo jiné i pro 
vytváření územně-analytických 
podkladů. Na základě shromáž-
děných dat tak bude například 
možné vytipovat prioritní loka-
lity určené k sanačnímu zásahu, 
ale také důkladněji prozkoumat 
lokality, u nichž zatím existující 
informace neumožňují kvalifi ko-
vaně určit míru ohrožení životního 
prostředí a zdraví obyvatelstva vli-
vem šíření kontaminace. Databáze 
vybudovaná v rámci projektu Ná-
rodní inventarizace a kategorizace 
kontaminovaných a potenciálně 
kontaminovaných míst bude veřej-
ně přístupná a samozřejmě bude 
průběžně aktualizována tak, aby 
informace v ní obsažené vždy od-
povídaly reálnému stavu.

Hierarchie priorit a způsobů nakládání s odpady

dle nové rámcové směrnice, která členským státům EU ukládá:
 předcházení vzniku odpadů,
 úpravu odpadů za účelem jejich opětovného použití,
 recyklaci odpadů,
 jiné využití odpadů, například energetické, 
 odstranění odpadů.

Dosavadní zájem o oblast podpory 4.2 OPŽP – 
Odstraňování starých ekologických zátěží (k 1. 4. 2009)

 
Počet schválených 
projektů celkem

Inventari-
zace

Analýzy 
rizika

Sanace

I. výzva 9 0 5 4

V. výzva 23 1 19 3

Celkem 32 1 24 7
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o skládkách a snižování BRKO 
ukládaného na skládky. Po naby-
tí účinnosti nového zákona tak 
budou obce povinny umožnit 
svým občanům třídit základní 
druhotné suroviny: papír, sklo, 
plast, kovy a nápojové kartony. 

Více pozornosti bioodpadu
Pokud jde o BRKO, povinnost 
umožnit shromažďování bio-
logicky rozložitelného odpadu 
z domácností bude první dva 
roky platit pouze pro části obce 
s převažující zástavbou rodin-
ných domů. Avšak úspora ná-
kladů za skládkování odpadu 
(BRKO tvoří zhruba polovinu 
KO) by měla obce motivovat 
také k rozmísťování speciálních 
kontejnerů na bioodpad. Právě 
v této oblasti přitom může muni-
cipalitám výrazně pomoci OPŽP, 
protože mohou na systémy pro 
svoz a separaci odpadů a biood-
padů získat dotaci.

Odpady jako zdroj energie
V souladu s novou unijní rám-
covou směrnicí návrh nového 
zákona stanovuje i podmínky, 
za kterých není nutné považovat 
věc za odpad, nýbrž za vedlejší 
produkt, a také kritéria pro to, 
kdy lze uznat, že se odpad stal 
výrobkem. To je v souladu s no-
vou směrnicí o odpadech, která 
členským státům EU ukládá 
mimo jiné povinnost formulo-
vat národní programy předchá-
zení vzniku odpadů a stanovuje 
kritérium energetické účinnosti 

pro rozlišení mezi odstraněním 
KO spálením ve spalovně a jeho 
zpracováním v zařízení na ener-
getické využití odpadů. 

Po nabytí účinnosti nový 
zákon nahradí v plném rozsa-
hu nynější zákon o odpadech 
(č. 185/2001 Sb.). Nové doku-
menty přitom znamenají zásadní 
změnu podmínek, takže na jejich 
základě bude nutné aktualizovat 
současný POH ČR.

Významná pomoc 
OP Životní prostředí
Operační programy fi nancované 
z fondů EU jsou jedním z nástro-
jů, které členským zemím, a tedy 
i České republice, umožňují spl-
nit závazky vůči unii, přičemž 
základním závazkem je shoda 
národní legislativy s právními 
předpisy společenství. Zlepšení 
stavu odpadového hospodářství 
a odstraňování starých ekologic-
kých zátěží pomáhá v Česku řešit 
OP Životní prostředí, konkrétně 
jeho prioritní osa 4 (PO 4).

Nemalé fi nanční zdroje alo-
kované do PO 4 z Fondu soudrž-
nosti umožňují podpořit projekty 
zaměřené na integrované systémy 
nakládání s odpady, systémy od-
děleného sběru, skladování a ma-
nipulaci s odpady, zařízení na 
úpravu nebo využívání odpadů, 
rekultivaci starých skládek a od-
stranění nepovolených skládek, 
inventarizaci kontaminovaných 
míst, realizaci průzkumných pra-
cí a analýz rizik nebo sanaci vážně 
kontaminovaných lokalit. O dota-
ci mohou žádat obce, kraje, nezis-
kové organizace, příspěvkové or-
ganizace, státní podniky, fyzické 
osoby – nepodnikatelé i podnika-
telská sféra. Úplný výčet oprávně-
ných příjemců podpory a detailní 
podmínky pro podání žádosti 
o dotace jsou uvedeny v aktuál-
ní verzi Implementačního doku-
mentu OPŽP.

Možnost využít prostřed-
ků ze strukturálních fondů EU 
spolu s odpovídající úpravou 
národních právních předpisů je 
klíčová, aby ČR úspěšně dostála 
unijním závazkům v oblasti na-
kládání s odpady. Prioritní osa 4 
OPŽP tak vytváří jedinečnou pří-
ležitost k tomu, aby byla v Česku 
vytvořena moderní a kapacitně 
dostačující síť zařízení na efektiv-
ní využívání odpadů a splněny 
všechny cíle na poli odpadového 
hospodářství. 

Další výzva pro PO 4 bude 
otevřena v létě tohoto roku.

Oblast podpory 4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady je zaměřena 
na snížení produkce odpadů, zvýšení podílu využívaných odpadů 
na základě podpory systémů pro oddělený sběr odpadů a bioodpadů, 
budování třídiček i s navazujícími technologiemi, zřizování úpraven 
odpadů, kompostáren a bioplynových stanic a zařízení pro nakládání 
s nebezpečnými odpady, jako např. autoklávy a biodegradační zaříze-
ní. Rovněž jsou podporovány rekultivace starých skládek, které byly 
provozovány před účinností zákona č. 238/1991 Sb., a odstraňování 
černých skládek ve zvláště chráněných přírodních územích, evrop-
sky významných lokalitách nebo ptačích oblastech. V rámci oblasti 
podpory 4.1 lze čerpat dotace na integrované regionální systémy 
pro využití bioodpadů nebo pro mechanicko-biologickou úpravu 
odpadů (MBÚ). Obě výzvy, které byly otevřeny pro žádosti v rámci 
prioritní osy 4, byly v oblasti podpory 4.1 omezeny. Toto omezení se 
týkalo projektů na realizaci speciálních zařízení na využití upraveného 
odpadu z regionálních systémů pro MBÚ KO. Na odboru odpadů 
v současné době připravujeme zadání studie prostřednictvím technic-
ké asistence OPŽP, která stanoví podrobné parametry zařízení MBÚ. 

Součástí studie bude i stanovení podmínek pro možnost poskytnutí 
podpory na úpravu stávajících energetických kotlů k spoluspalování 
energetické frakce z MBÚ.

Oblast podpory 4.2 – Odstraňování starých ekologických zátěží 
má za cíle realizovat národní inventarizaci kontaminovaných míst 
na území celé ČR a především snížit počet kontaminovaných míst, 
resp. starých ekologických zátěží. Starou ekologickou zátěží (SEZ) je 
přitom závažná kontaminace zemin, podzemních vod, povrchových 
vod a stavebních konstrukcí, kde původce kontaminace neexistuje či 
není znám. V rámci oblasti podpory 4.2 jsou podporovány projekty 
na realizaci průzkumných prací a analýz rizik, sanací vážně kontami-
novaných lokalit a na inventarizaci kontaminovaných míst. Program 
má především pomoci řešit problematiku SEZ na regionální úrovni 
a pomoci tak úřadům státní správy (krajské, městské, obecní úřady). 
Nedílnou součástí všech žádostí o dotaci z této oblasti podpory je 
závazné stanovisko MŽP, které vydává odbor ekologických škod MŽP. 

PRIORITNÍ OSA 4 OPŽP MÁ DVĚ OBLASTI PODPORY

odpadovém hospodářství hraje 
nepochybně Operační program 
Životní prostředí (OPŽP).

Legislativa – místo další 
novely nový zákon
Současná legislativa v oblasti 
odpadového hospodářství re-
fl ektuje požadavky příslušných 
směrnic ES. Zákon o odpadech 
č. 185/2001 Sb., v platném znění, 
transponoval hlavní požadavky 
směrnice o odpadech č. 75/442/
EHS, zejména stanovení hierar-
chie nakládání s odpady, uplatňo-
vání zásady „znečišťovatel platí“, 
zpřesnění podmínek pro provoz 
zařízení nakládajících s odpady, 
zamezení nekontrolovanému od-
straňování odpadů, aniž by byly 
přednostně využity, a zavedení 
povinnosti zpracování plánů od-
padového hospodářství. 

Po přijetí nové směrnice Ev-
ropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 98/2008, o odpadech, 
a vzhledem k neplnění cílů 
POH ČR vyvstala potřeba vzni-
ku a přijetí nového zákona o od-
padech. Ten současný totiž byl 
již sedmnáctkrát novelizován, 
má řadu nedostatků a ukazu-
je se, že mj. nedokáže zabránit 
zbytečnému ukládání surovin 
v podobě odpadu na skládky. 
MŽP proto připravilo návrh no-
vého zákona o odpadech, který 
postoupilo do vnějšího připo-
mínkového řízení, jež probíhalo 
do konce března tohoto roku.

Základním cílem návrhu nové-
ho zákona o odpadech je motivo-
vat obce, fi rmy i občany k snížení 
množství odstraňovaných odpadů, 
a naopak k zvýšení materiálového 

využívání odpadů. Dalšími cíli je 
zpřehlednit a zefektivnit stávající 
systém nakládání s odpady a díky 
zavedení elektronické evidence 
zjednodušit podnikatelům admi-
nistrativu související s odpady.

Motivace k třídění odpadů 
Nejlevnějším, a proto bohužel 
i nejčastějším způsobem nakládá-
ní s odpady u nás je skládkování. 
Současný systém vybírání poplat-
ků za skládky je složitý a bývá 
v praxi často obcházen. Návrh no-
vého zákona proto tento problém 
řeší novým nastavením systému 
poplatků a zejména postupným 

ročním navyšováním poplatků 
za tunu uloženého odpadu. Ve 
snaze zabránit únikům nezpoplat-
něného materiálu ukládaného na 
skládky se současně navrhuje zpo-
platnit i ukládání odpadů používa-
ných jako technologický materiál 
na skládky. Při zahájení své činnos-
ti také skládky musejí mít fi nanční 
rezervu pro případ havárie.

V oblasti komunálního odpa-
du zákon navrhuje zavedení je-
diného systému poplatků (místo 
stávajících tří), a to ve výši odpo-
vídající nákladům obcí na svoz 
a odstranění směsného komunál-
ního odpadu. Navrhovaná úprava 

by měla ve větší míře motivovat 
k nižší produkci netříděných od-
padů – MŽP navrhuje takový sys-
tém poplatků za komunální od-
pad, aby méně platili ti, kdo třídí.

Současně by se také mělo za-
mezit dnešním problémům a stíž-
nostem občanů, kteří se vzhledem 
k vlastnictví více nemovitostí nebo 
k trvalému či přechodnému po-
bytu v různých obcích s různým 
způsobem platby za KO stávají 
plátci více poplatků zároveň. 

Nástrojem k předcházení 
vzniku odpadů je také systém 
obecního kompostování, který 
má zajistit dosažení cílů směrnice 

Celková produkce odpadů na jednotku HDP (1/1000 PPS)

HDP v PPS (v mld. PPS)

Celková produkce odpadů v ČR 
v letech 2002–2007 
ve vztahu k výši HDP

HDP v paritě kupní síly. PPS je umělá jednotka, v níž se navzájem vyrov-
návají rozdíly mezi kupní silou jednotek národních měn členských zemí EU 
podle stavu po jejím rozšíření k 1. 5. 2004 na EU-25. Úhrn údajů o HDP 
ze všech 25 zemí přepočtených podle směnného kurzu na eura (dříve ECU) 
se rovná stejné částce vyjádřené v PPS.

Zdroj: VÚV T. G. M. – CeHO, CENIA
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Plnění cílů POH a směrnice o skládkách odpadů 
v oblasti biologicky rozložitelných 
komunálních odpadů (BRKO)

1995 – referenční rok

2003–2007 stav ukládaného množství BRKO

2010, 2013, 2020 cílové množství BRKO

Zdroj: CENIA – Česká informační agentura životního prostředí
CeHO – Centrum pro hospodaření s odpady

Logistické centrum 
odpadů mikroregionu 
Vsetínsko, Bobrky, 
Vsetín.
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Dotační program 
Zelená úsporám 
představili 7. dub-
na 2009 v Praze 
ministr životního 
prostředí Martin 
Bursík, I. náměs-
tek MŽP Jan Dusík 
a ředitel Státního 
fondu životního 
prostředí ČR Petr 
Štěpánek. Nejen 
informace o ge-

nezi programu, ale i pouhých pár 
čísel charakterizujících očekávané 
přínosy dokládají, že se na MŽP 
zrodil unikátní dotační program 
s multiplikačními efekty: Každý 
rok jeho zásluhou v Česku ubude 
2,2 milionu kilogramů pracho-
vých částic v ovzduší. Vypustíme 
o 1,1 milionu tun méně skleníkové-
ho oxidu uhličitého. Ušetříme tep-
lo, které se rovná spálenému milio-
nu tun uhlí či 185 milionům kubíků 
zemního plynu. Našim domácnos-
tem tak zůstanou v peněženkách 
navíc tři miliardy korun ročně, kte-
ré by jinak utratily za teplo. 

Financování z prodeje 
emisních kreditů
Program Zelená úsporám může 
Česká republika realizovat díky 
fi nančním prostředkům, které zís-
kala a získá prodejem tzv. emisních 
kreditů v mezinárodním obchodo-
vání podle Kjótského protokolu 
o snižování emisí skleníkových ply-
nů. Kjótský protokol zavázal ČR 
snížit její celkové skleníkové emise 

v ročním průměru za období 
2008–2012 o 8 % oproti úrov-
ni roku 1990, kdy se zhroutilo 
československé socialistické 
hospodářství, které patřilo 
k nejšpinavějším a nejméně 
efektivním v celé Evropě. 
Následná hospodářská ob-
nova v 90. letech 20. století 
naštěstí přinesla i zásadní 
změny v struktuře české eko-
nomiky, takže i při dlouho-
dobém hospodářském růstu 
nerostly spolu s ekonomikou 
i emise skleníkových plynů. 
V roce 2008 byly tedy emise 
ve srovnání s rokem 1990 niž-
ší, a to o plných 24 %, nikoli 
jen o 8 %. Rozdíl mezi těmi-
to hodnotami představuje 
zhruba 150 milionů emisních 
kreditů, které může Česko 
prodat. Třetinu z nich si ČR 
ponechá, protože obchodo-
vací období trvá až do roku 
2012 (a je třeba mít rezervu 
například pro případné nové 
podniky, které by v České republi-
ce vyrostly), ostatních 100 milionů 
kreditů postupně prodá.

Na konci března letošního 
roku ministr životního prostředí 
Martin Bursík uzavřel první velký 
kontrakt na 40 milionů kreditů 
s Japonskem, další obchody se při-
pravují a budou realizovány ještě 
letos na jaře, a prodej bude i poté 
pokračovat. V letošním roce se tak 
výnos z prodeje kreditů předpoklá-
dá ve výši 10 miliard korun. Tyto 
fi nanční prostředky, které se stávají 
příjmem Státního fondu životního 
prostředí ČR (SFŽP ČR), budou 
všechny směřovat do programu 
Zelená úsporám. Předpokládá se 
přitom, že program českým do-
mácnostem poskytne do roku 2012 
až 25 miliard korun. 

Program s multiplikačními 
efekty
Zelená úsporám představuje do-
tační program, který především 
pomůže snížit emise skleníkových 
plynů v ČR a vyčistit naše ovzdu-
ší od prachových částic, které jsou 
jedním z hlavních viníků dětských 
alergií, ale současně také českým 
domácnostem ušetří nemalé částky 
za energii. Přitom ovšem nijak ne-
zatíží státní rozpočet, protože veš-
keré jeho zdroje půjdou z prodeje 
emisních kreditů.

Zároveň je však Zelená úspo-
rám i programem, který před-
stavuje velký příspěvek k řešení 
současné ekonomické krize. Pod-
le Miroslava Zámečníka, člena 
Národní ekonomické rady vlády, 
je například ve srovnání s tzv. 
šrotovným minimálně dvakrát 
efektivnějším nástrojem. Kromě 
vlastních efektů v oblasti ener-
getiky a ekologie totiž program 
reprezentuje také zhruba 30 tisíc 
nových, případně zachráněných 
pracovních míst, a to především 
v středních a malých regionál-
ních a lokálních fi rmách. A to jis-
tě není málo. Tato místa budou 
navíc vytvořena anebo zachová-
na zejména v oborech, které jsou 
významně zasaženy ekonomic-
kou krizí ve stavebnictví a výro-
bě materiálů a zařízení. Zateple-
ní plášťů, výměna oken, výměna 
kotlů na hnědé uhlí za energe-
ticky efektivnější kotle spalující 
biomasu, instalace tepelných 
čerpadel a fototermických pa-
nelů totiž vyžadují stavebně-
montážní, instalatérské a tech-
nické práce, tedy příležitost pro 
příslušníky profesí, které trpí 
poklesem nové výstavby rezi-
denčních i komerčních objektů. 
Zprostředkovaně však program 
vytvoří pracovní příležitosti také 
v zemědělské prvovýrobě, v služ-
bách a v logistice. 

Kolaudace nejdříve 
1. dubna 2009
Dotaci z programu Zelená úsporám 
lze získat před realizací projektu 
a v některých případech i násled-
ně po ní. Dotaci si proto zájemce 
může vyřídit buď předem, aby měl 
on i jeho dodavatelé jistotu (potvr-
zenou kulatým razítkem), že peníze 
dostanou. Nebo se může realizátor 
projektu rozhodnout a požádat 
o podporu až poté, co si zateplil 
dům nebo pořídil nový kotel na 
biomasu (samozřejmě při splnění 
všech dalších podmínek progra-
mu). Ovšem zpětně lze o dotaci žá-
dat pouze u projektů, jejichž kolau-
dace proběhla až po 1. dubnu 2009, 
nikoli před tímto datem. 

Registrace dodavatelů 
a výrobků pomáhá 
zaručit kvalitu
Přiznání dotace z programu Zele-
ná úsporám má dvě základní pod-
mínky: žadatel ve svém projektu 
použije výrobky, zařízení a tech-
nologie uvedené v seznamu pod-
porovaných výrobků a práce ne-
chá provést subjektem zapsaným 
v seznamu odborných dodavatelů. 
Oba seznamy jsou dostupné na 
stránkách www.zelenausporam.cz. 
Důvodem tohoto opatření je pře-
devším snaha zajistit pro žadatele 
kvalitu použitých produktů i odve-
dené práce, a tím předejít budou-

cím poruchám a selháním 
podpořených projektů. 

Zápis do obou seznamů 
je pro fi rmy i živnostníky 
bezplatný, takže se zde může 
zdarma zaregistrovat každý, 
kdo má odpovídající odbor-
nou způsobilost a splňuje 
požadavky živnostenského 
zákona. Pokud by žadatel 
v seznamu nenalezl dodava-
tele, jehož služeb chce pou-
žít, může mu doporučit, aby 
se nechal zaregistrovat.  

Podpora pro čtvrt 
milionu domácností
„Peněz je dostatek,“ zdůraznil 
7. dubna při ofi ciálním vy-
hlašování programu ministr 
životního prostředí Martin 
Bursík. „Není proto třeba mít 
obavu z prodlení, žádné nehrozí,“ 
dodal ministr, podle jehož 
názoru je lepší věnovat delší 
čas kvalitní přípravě projektu 
než litovat uspěchané práce, 

která by přišla vniveč, pokud by 
projekt nesplnil podmínky progra-
mu. Program Zelená úsporám po-
trvá až do roku 2012 a jeho tvůrci 
předpokládají, že za dobu své exis-
tence dokáže pomoci minimálně 
250 tisícům domácností.

Široké spektrum 
informačních zdrojů

Program Zelená úsporám byl 
velmi viditelný hned od první-
ho dne příjmu žádostí, tedy od 
22. dubna. Fakt, že tvůrci načaso-
vali jeho ostrý start právě na Den 
Země, nebyl náhodný – umožnil 
totiž prezentovat program bezpro-
středně po jeho otevření ve více než 
stovce měst a obcí v Česku v rám-
ci nejrůznějších doprovodných 
akcí Dne Země. Velkou pozornost 
věnují programu již od počátku 
dubna i média. Klíčovým zdrojem 
však jsou velmi přehledně struk-
turované vlastní webové stránky 
programu www.zelenausporam.cz,
k dispozici je i Zelená linka 
(800 260 500) a e-mailová adresa, 
kam lze zasílat elektronické dota-
zy (dotazy@zelenausporam.cz). 
Informační podporu potenciálním 
žadatelům poskytují samozřejmě 
i odborníci krajských pracovišť 
SFŽP ČR, v blízké budoucnosti se 
k nim připojí i pracovníci poboček 
partnerských bank.

NA CO LZE ZÍSKAT DOTACI 
Z PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM 
A JAK O NI ŽÁDAT?
Program nabízí podporu v těchto oblastech:
A.  Úspora energie na vytápění
• A.1. Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení 

nízkoenergetického standardu. 
• A.2. Kvalitní zateplení vybraných částí obytných domů 

(dílčí zateplení).
B.  Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu
C.  Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění 

a přípravu teplé vody 
• C.1. Výměna zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva nebo 

elektrického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu 
a účinná tepelná čerpadla. 

• C.2. Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných 
tepelných čerpadel do novostaveb. 

• C.3. Instalace solárně-termických kolektorů.
D.  Dotační bonus za vybrané kombinace opatření. Některé 

kombinace opatření jsou zvýhodněny dotačním bonusem 
(pouze při současném podání žádosti a maximálně jednou 
pro daný objekt i při využití více z uvedených kombinací).

(Přehled o výši dotace a modelové příklady viz strana 14)

Detailní informace o postupu při podávání žádostí o dotace 
z programu Zelená úsporám i o podmínkách, které musí žadatel 
splnit, byly pro čtenáře Priority zpracovány formou přehledného 
plakátu, který je vložen do tohoto čísla časopisu. Na tomto místě 
jsou proto shrnuty jen základní principy podávání a příjmu žádostí.

Požádat o podporu může od 22. dubna jakýkoli majitel nemovi-
tosti určené k bydlení, a to na formuláři, který je k dispozici na 
webových stránkách programu www.zelenausporam.cz. Základ-
ním dokumentem, který je potřeba prostudovat před zažádáním 
o dotaci, je Příručka pro žadatele, která je zde také dostupná. 

K žádosti o podporu na zateplení rodinných domků není třeba 
předkládat energetický audit, stačí projekt zpracovaný autori-
zovaným inženýrem, architektem nebo projektantem (seznam 
oprávněných subjektů je k dispozici na webových stránkách 
programu).

Projekt a vyplněný formulář žádost žadatel odevzdá (nebo zašle 
poštou) buď v krajské pobočce Státního fondu životního prostře-
dí ČR, nebo v bance zapojené do programu (seznam kontaktů 
viz www.zelenausporam.cz). Poté se nejpozději do dvou měsíců 
dozví, zda dotaci získal. Pravidlo je přitom jednoduché – 
na dotaci má nárok každý, kdo splní kritéria programu.

Partnerské banky budou v rámci programu Zelená úsporám 
nejen přijímat žádosti o podporu, ale na všech svých pobočkách 
budou zájemcům poskytovat i informace o programu, případně 
žadatelům poskytovat výhodné úvěry na dofi nancování jejich 
projektů. V době zpracování tohoto příspěvku ještě nebylo 
ukončeno výběrové řízení na partnerské banky. Podmínky však 
byly stanoveny tak, aby se do programu Zelená úsporám mohly 
zapojit všechny banky na českém trhu, které mají pobočky 
ve všech krajích. Účelem partnerství s bankami je přiblížit 
kontaktní místa programu co nejširší veřejnosti. 

PETRA 
ROUBÍČKOVÁ
Ministerstvo 

životního 

prostředí

Zateplíte, zatopíte – ušetříte
O přípravách dotačního 
programu Zelená úsporám 
Ministerstva životního 
prostředí se na stránkách 
Priority psalo již několikrát. 
Dnes je však již program 
podporující snižování 
energetických výdajů 
a využívání obnovitelných 
zdrojů energie v domácnos-
tech realitou, takže je čas 
na detailnější informace.

EMISNÍ KREDITY A GREENING

Princip obchodování s emisními kredity funguje tak, že země, které 
mají problémy s plněním svého závazku z Kjótského protokolu 
(například proto, že byly v roce 1990 ekonomicky mnohem 
vyspělejší a energeticky efektivnější než tehdejší Československo), 
zaplatí nákupem emisních kreditů snížení emisí jinde ve světě. 
Výnosy z prodeje kreditů přitom nelze použít na nic jiného než 
na další snižování emisí skleníkových plynů. 

Dalším důležitým kritériem, které je známo jako „greening“, 
je přínos konkrétních programů hrazených z výnosů prodeje 
emisních kreditů pro životní prostředí a snižování emisí 
skleníkových plynů. Český program Zelená úsporám je z tohoto 
hlediska hodnocen skutečně velmi dobře – chválí jej nejen japonští 
kupci, ale i naši další potenciální partneři, například Světová 
banka. I díky tomu se našim vyjednavačům podařilo sjednat velmi 
dobrou cenu za prodej kreditů. 
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PRIORITNÍ OSA 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
Oblast podpory
2.1  Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
2.1.2 Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením 

emisí prostřednictvím nových energetických systémů 
včetně SZT

Oblast podpory
2.2  Omezování emisí
2.2.a Rekonstrukce spalovacích zdrojů s instalovaným výkonem 

větším než 5 MW za účelem snížení emisí NOX a pracho-
vých částic

 Omezení v rámci výzvy 
 V oblasti podpory 2.2 budou přijímány pouze žádosti 

na zdroje znečišťování ovzduší, které jsou provozovány 
v teplárenském režimu (společná výroba elektřiny 
a tepla) a dodávají nebo budou dodávat minimálně 
50 % tepla do veřejné distribuční sítě s tím, že do těchto 
50 % se nezapočítávají dodávky tepla převyšující
35 tis. GJ/rok podnikatelským subjektům, které jsou záro-
veň jedním koncovým odběratelem.

 Předmětem podpory budou tedy pouze velké projekty, 
podle kterých daný zdroj dodává minimálně 50 % tepla 
pro domácnosti nebo pro malé a střední odběratele z řad 
podnikatelských a nepodnikatelských subjektů.

Maximální výše dotace na jeden projekt v oblasti podpory 2.2 
může dosáhnout 300 mil. korun.
Typ žadatele
 Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden 

v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP – kapi-
tola 3.2.6.

PRIORITNÍ OSA 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie
Oblast podpory
3.1  Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících 

zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu 
tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny

3.1.1  Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE
3.1.2  Výstavba a rekonstrukce zdrojů elektřiny využívajících 

OZE
3.1.3 Výstavba a rekonstrukce zdrojů pro kombinovanou výro-

bu elektrické energie a tepla využívajících OZE
 Omezení v rámci výzvy
 V podoblasti 3.1.3 budou přijímány pouze projekty, za 

nichž dochází k využití vyrobeného tepla, mimo vlastní 
technologickou spotřebu, ve výši minimálně 20 %. Projekty 
s nižším využitím budou přijímány do podoblasti podpory 
3.1.2.

Maximální výše dotace na jeden projekt v podoblasti podpory 
3.1.2 může dosáhnout 50 mil. korun.
Maximální výše dotace na jeden projekt v podoblasti podpory 
3.1.3 může dosáhnout 100 mil. korun.
Typ žadatele
 Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden 

v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP – kapi-
tola 3.3.6.

Žádosti o podporu velkých projektů (celk. nákl. nad 25 mil. eur vč. DPH) v rámci prioritní osy 2 a prioritní osy 3 
jsou přijímány kontinuálně od 1. srpna 2008 do 18. prosince 2009. 

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, 
Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí.
Podmínky pro podávání žádosti jsou uvedeny ve Směrnici MŽP č. 5/2008. 
V případě zaslání žádosti poštou je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.

MODELOVÝ PŘÍKLAD 1
 komplexní zateplení rodinného domu 

(130 m2 podlahové plochy), investiční nákla-
dy asi 450 tis. Kč
 dotace: 130 m2 x 1 300 Kč = 169 000 Kč
 k tomu výměna kotle na uhlí za biomasu 

s akumulační nádrží a instalace solárních 
kolektorů na ohřev vody, investiční 
náklady asi 250 tis. Kč
 dotace: až 80 tis. Kč (kotel) + až 55 tis. Kč 

(solár) = 135 000 Kč
 dotační bonus: 20 000 Kč
 celkové náklady pro žadatele: 700 000 Kč
 dotace celkem: 324 000 Kč na rodinný dům
 úspora peněz na vytápění: až 35 000 Kč 

ročně
 životnost zateplení: > 30 let

MODELOVÝ PŘÍKLAD 2
 dílčí zateplení rodinného domu 

(130 m2 podlahové plochy, zateplení 
fasády, půdy a výměna oken a dveří), inves-
tiční náklady asi 280 tis. Kč
 dotace: 130 m2 x 850 Kč = 110 500 Kč
 k tomu instalace solárních kolektorů 

na ohřev vody, investiční náklady 
asi 110 tis. Kč
 dotace: 55 000 Kč
 dotační bonus: 20 000 Kč
 celkové náklady pro žadatele: 390 000 Kč
 dotace celkem: 185 500 Kč na rodinný dům
 úspora peněz na vytápění: až 20 000 Kč 

ročně
 životnost zateplení: > 30 let

MODELOVÝ PŘÍKLAD 3
 komplexní zateplení bytového domu 

(75 m2 podlahové plochy na jeden byt), 
investiční náklady asi 200 tis. Kč 
na jeden byt
 dotace: 75 m2 x 900 Kč = 67 500 Kč
 úspora peněz na vytápění: až 15 000 Kč 

ročně na byt
 životnost zateplení: > 30 let

Podporovaná opatření Jednotka dotace Výše dotace Max. výše dot.

RODINNÉ DOMY
Komplexní zateplení RD, 40 kWh/m2  1 Kč/m2 1 950 50

Komplexní zateplení RD, 70 kWh/m2 Kč/m2 1 300 50

Dílčí zateplení RD – alespoň tři opatření Kč/m2 850 50

Dílčí zateplení RD – dvě opatření Kč/m2 650 50

Novostavba RD v pasivním standardu Kč 220 000

Zdroj na biomasu v RD s ruční dodávkou paliva s akumulační nádrží, 
nebo zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

% 60 80 000 Kč

Zdroj na biomasu v RD s ruční dodávkou paliva bez akumulační nádrže % 50 50 000 Kč

Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda % 30 75 000 Kč

Tepelné čerpadlo vzduch-voda % 30 50 000 Kč

Solárně-termické kolektory na RD, pouze ohřev teplé vody % 50 55 000 Kč

Solárně-termické kolektory na RD, ohřev teplé vody i přitápění % 50 80 000 Kč

Dotační bonus při kombinaci opatření u RD 2 Kč/RD 20 000

BYTOVÉ DOMY 3

Komplexní zateplení BD, 30 kWh/m2 Kč/m2 1 350 50 %

Komplexní zateplení BD, 55 kWh/m2 Kč/m2 900 50 %

Dílčí zateplení BD – alespoň tři opatření Kč/m2 600 50 %

Dílčí zateplení BD – dvě opatření Kč/m2 450 50 %

Novostavba BD v pasivním standardu Kč/b. j. 4 140 000

Zdroj na biomasu v BD % 50 25 000 Kč/b. j.

Solárně-termické kolektory na BD, pouze ohřev teplé vody % 50 25 000 Kč/b. j.

Solárně-termické kolektory na BD, ohřev teplé vody i přitápění % 50 35 000 Kč/b. j.

Dotační bonus při kombinaci opatření u BD 5 Kč/BD 50 000

Nastavení výše podpory u jednotlivých opatření programu – fyzické osoby – nepodnikatelé

VÝZVY

1 Maximální plocha pro podporu z A.1 a A.2 bude u RD 350 m2

2 Viz výčet kombinací pod tabulkou „Dotační bous“.
3 Maximální plocha pro podporu z A.1 a A.2 bude u BD 120 m2/b. j.

4 Bytová jednotka (b. j.)
5 Viz výčet kombinací pod tabulkou „Dotační bonus“.

Dotační bonus
Následující kombinace opatření jsou zvýhodněny dotačním bonusem 
(pouze při současném podání žádosti a maximálně jednou pro daný 
objekt i při využití více z uvedených kombinací):
 A.1 (komplexní zateplení) + C.1 (zdroj na biomasu nebo tepelné 

čerpadlo)
 A.1 (komplexní zateplení) + C.3 (solárně -termické kolektory)
 B.1 (pasivní novostavba) + C.3 (solárně-termické kolektory)
 C.2 (zdroj na biomasu nebo tepelné čerpadlo do novostavby) + C.3 

 (solárně-termické kolektory, pouze systém na přitápění)
 pokud bude provedeno opatření A.2 (dílčí zateplení) je zvýhodněna 

dotačním bonusem také kombinace: C.1 (zdroj na biomasu nebo 
tepelné čerpadlo; zdroj na biomasu pouze s ruční dodávkou paliva 
s akumulační nádrží, nebo se samočinnou dodávkou paliva) 
+ C.3 (solárně-termické kolektory, pouze systém na přitápění)

Kombinace dílčího zateplení a výměny zdroje je zvýhodněna 
podmínkami pro výběr opatření v oblasti podpory A.2.

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím 
Státního fondu životního prostředí České republiky IV. výzvu pro podávání žádostí 
o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie

IV. výzva OPŽP
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VÝZVY VÝZVY

PRIORITNÍ OSA 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury 
a snižování rizika povodní

Oblast podpory 
1.1  Snížení znečištění vod
1.1.1  Snížení znečištění z komunálních zdrojů
I. Podporované aktivity v aglomeracích nad 2 000 EO:
 výstavba, rekonstrukce a intenzifi kace centrálních ČOV 

v aglomeracích nad 2 000 EO včetně zavedení odstraňování dusí-
ku a celkového fosforu a vhodného řešení kalového hospodářství 
v souladu s platnými předpisy ČR i EU, 

 výstavba, rekonstrukce a dostavba stokových systémů sloužících 
veřejné potřebě v aglomeracích nad 2 000 EO.

II. Podporované aktivity v aglomeracích pod 2 000 EO:
 výstavba, rekonstrukce a intenzifi kace centrálních ČOV nebo 

zajištění odpovídajícího přiměřeného čištění v aglomeracích pod 
2 000 EO, které se nachází v územích vyžadujících zvláštní ochra-
nu, tj. národní parky a chráněné krajinné oblasti včetně jejich 
ochranných pásem, lokality soustavy Natura 2000, ochranná pás-
ma vodních zdrojů, ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů 
a zdrojů přírodních minerálních vod, chráněné oblasti přirozené 
akumulace vod (CHOPAV) a v povodí vodního díla Nové Mlýny1) 
v souladu s platnými předpisy ČR i EU,

 výstavba, rekonstrukce a dostavba stokových systémů slouží-
cích veřejné potřebě v aglomeracích pod 2 000 EO v územích 
vyžadujících zvláštní ochranu, tj. národní parky a chráněné 
krajinné oblasti včetně jejich ochranných pásem, lokality soustavy 
Natura 2000, ochranná pásma vodních zdrojů, ochranná pásma 
přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, 
chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a v povodí 
vodního díla Nové Mlýny1).

 Omezení v rámci výzvy:
 Budou přijímány žádosti řešící aglomerace, na které se vztahuje 

naplňování požadavků směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění 
městských odpadních vod. Budou přijímány projekty řešící aglome-
race uvedené na seznamu aglomerací, který je přílohou Aktualizace 
strategie fi nancování implementace směrnice Rady č. 91/271/
EHS o čištění městských odpadních vod. V rámci tzv. skupinových 
projektů, budou přijatelné i aglomerace do 2 000 EO v územích 
vyžadujících zvláštní ochranu, za předpokladu splnění čl. 2 odst. 5 
dodatku č. 1 ke směrnici MŽP č. 5/2008. 

V rámci této výzvy budou přijímány projekty zahrnující rekonstruk-
ce stokových systémů pouze za následujících podmínek:
 navrhovaná rekonstrukce stokových systémů bezprostředně 

souvisí s opatřením, jehož cílem je napojení nového znečištění 

(EO) na kanalizační systém (tzn. je technicky nezbytná pro 
napojení nového znečištění v rámci projektu),

 objem rozpočtových nákladů v žádosti o podporu na rekonstruk-
ce stokových systémů bude nižší oproti rozpočtovým nákladům 
na výstavbu nové kanalizace, projekty řešící pouze rekonstrukce 
kanalizačních systémů nebudou přijatelné. 

Typ žadatele
 Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden 

v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

Oblast podpory 
1.2 Zlepšení jakosti pitné vody
Podporované aktivity (typy projektů):
 výstavba, rekonstrukce a intenzifi kace úpraven vody 

a zdrojů pitné vody zásobujících více než 2 000 obyvatel, 
 výstavba, rekonstrukce a dostavba přivaděčů a rozvodných 

sítí pitné vody a souvisejících objektů sloužící veřejné potřebě 
v obcích nad 2 000 obyvatel. 

 výstavba, rekonstrukce a intenzifi kace úpraven vody, zdrojů pitné 
vody, přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejí-
cích objektů sloužící veřejné potřebě v aglomeracích pod 2 000 
obyvatel, které jsou zároveň umístěny v územích vyžadujících 
zvláštní ochranu, tj. národní parky a chráněné krajinné oblasti 
včetně jejich ochranných pásem, lokality soustavy Natura 2000, 
ochranná pásma vodních zdrojů, ochranná pásma přírodních 
léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, chráněné 
oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a v povodí vodního 
díla Nové Mlýny1).

 Omezení v rámci výzvy:
 Přijímány budou pouze projekty, které jsou součástí komplex-

ního řešení zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních 
vod v dané lokalitě a na tato opatření bude souběžně podána 
žádost do podoblasti podpory 1.1.1.

Typ žadatele
 Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden 

v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

1) Povodí vodního díla (dále jen VD) Nové Mlýny – rozumí se obce ležící 

v části povodí Dyje nad VD Nové Mlýny, v povodí Svratky, v povodí Jihlavy, 

v povodí Oslavy, v povodí Jevišovky a ležící přímo u VD Nové Mlýny. Zařazení 

povodí vodního díla Nové Mlýny do oblasti se zvláštní ochranou je dáno 

Usnesením vlády České republiky ze dne 6. května 2002, č. 456, Zpráva 

o hospodářské a sociální situaci Jihomoravského kraje.

Žádosti o podporu tzv. velkých projektů v rámci prioritní osy 1 jsou přijímány kontinuálně od 23. března 2009 do 14. prosince 2009.
Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním 
dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí. Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny ve směrnici MŽP č. 5/2008 ve znění dodatku 
č. 1. Žádost je třeba doručit na centrální pracoviště SFŽP ČR do 16 hod. posledního dne lhůty. V případě zaslání žádosti poštou je třeba počítat 
s přiměřenou časovou rezervou. Všechny závazné dokumenty, zvláště pak Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP, 
jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP www.opzp.cz.

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím 
Státního fondu životního prostředí České republiky IX. výzvu pro podávání žádostí 
o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí.

IX. výzva OPŽP

PRIORITNÍ OSA 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury 
a snižování rizika povodní

Oblast podpory 
1.3 Omezování rizika povodní
1.3.1  Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:

 investiční podporu zpracování podkladových analýz, digitálních mapových 
podkladů pro realizaci vybraných přírodě blízkých protipovodňových opatření 
na tocích, v nivě i v ploše povodí (vazba na realizaci cílů 1.3.2 a 6.4) s vazbou na 
protipovodňovou ochranu a plány oblasti povodí; * podporu tvorby webového 
portálu zpřístupňujícího návrhy opatření pro veřejnost i žadatelé o podpory,

 vypracování podkladů pro následnou realizaci vybraných protipovodňových 
opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření. **

Typ žadatele
 Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Imple-

mentačního dokumentu OPŽP.
Omezení v rámci výzvy

* Investiční podpora se v této výzvě vztahuje pouze na projekty, které se nacházejí 
ve vyjmenovaných povodích – Odry, Bečvy, Svratky, Dyje, Nežárky, Dědiny, 
Ploučnice a horního Pomoraví (oblast povodí Moravy nad Olomoucí). Projekty 
musejí vycházet z koncepce návrhů přírodě blízkých protipovodňových opatření, 
které MŽP v rámci těchto povodí provedlo (zveřejněné na www.mzp.cz). 

**  Investiční podpora se v této výzvě vztahuje bez omezení na projekty úprav koryt 
a niv s vlivem na protipovodňovou ochranu, prováděné přírodě blízkým způso-
bem, v současně zastavěných územích obcí a s omezením na ostatní navržené 
projekty, které se nacházejí na  území vyjmenovaných povodí – Odry, Bečvy, 
Svratky, Dyje, Nežárky, Dědiny, Ploučnice a horního Pomoraví (oblast povodí 
Moravy nad Olomoucí). 

PRIORITNÍ OSA 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie

Oblast podpory 
3.1 Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení 

využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla 
a elektřiny

3.1.1  Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:

 výstavbu a rekonstrukce centrálních a blokových kotelen, resp. zdrojů tepla 
využívajících OZE, včetně rozvodů, přípojek a předávacích stanic, eventuelně 
v kombinaci s výstavbou centrální výrobny paliv včetně technologie,

 výstavbu a rekonstrukce lokálních zdrojů tepla využívajících OZE pro vytápění, 
chlazení a ohřev teplé vody.

3.1.2  Výstavba a rekonstrukce zdrojů elektřiny využívajících OZE
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:

 instalace fotovoltaických systémů pro výrobu elektřiny,
 výstavby a rekonstrukce malých vodních elektráren,
 výstavby elektráren spalujících biomasu (pevnou, plynnou nebo kapalnou),
 výstavby větrných elektráren,
 výstavby geotermálních elektráren.

3.1.3  Výstavba a rekonstrukce zdrojů pro kombinovanou výrobu elektrické energie 
a tepla využívajících OZE

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 instalace kogeneračních zařízení spalujících bioplyn, skládkový a kalový plyn, 

včetně technologie pro získávání a výrobu bioplynu, tj. např. bioplynové stanice,

 instalace kogeneračních zařízení využívajících pevnou biomasu (např. klasický 
parní cyklus, ORC, zplyňování biomasy + plynový motor apod.),

 kombinovanou výrobu elektřiny a tepla z geotermální energie.
 V podoblasti 3.1.3 budou přijímány pouze projekty, kde dochází k využití vyro-

beného tepla, mimo vlastní technologickou spotřebu, ve výši minimálně 20 %. 
Projekty s nižším využitím budou přijímány do podoblasti podpory 3.1.2..

Typ žadatele
 Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Imple-

mentačního dokumentu OPŽP.
Omezení v rámci výzvy

 Přijímány nebudou žádosti na projekty, kde dochází k náhradě stávajícího zdroje 
tepla spalujícího plynná fosilní paliva a u lokálních zdrojů ani žádosti na projekty , 
kde dochází k odpojení od CZT.  

 Podpořeny mohou být pouze žádosti na projekty, které dosáhnou hranice min. 
35 bodů v součtu bodového hodnocení technické kvality a ekologické relevance.

 Instalace fotovoltaických systémů budou podporovány jen tehdy, pokud jsou 
integrovány do budovy.

 Budou podpořeny pouze takové spalovací zdroje využívající OZE, které splňují 
defi nici nízkoemisního spalovacího zdroje podle specifi kace v metodickém poky-
nu MŽP č. 2/2009. Lokální zdroje s ručním přikládáním paliva je nutné instalovat 
vždy s akumulační nádrží o objemu alespoň 55 litrů na instalovaný kilowatt 
tepelného výkonu zdroje.

 Budou podpořena pouze taková tepelná čerpadla, jejichž topné faktory stano-
vené podle EN 255 (resp. podle EN 14 511, čísla v závorce) při dané teplotní 
charakteristice dosáhnou v závislosti na typu technologie těchto minimálních 
hodnot:

 - technologie země–voda: 4,3 (resp. 4,1) při teplotní charakteristice S0/W35,
 - technologie vzduch–voda: 3,2 (resp. 3,0) při teplotní charakteristice A2//W35,
 - technologie voda–voda: 5,0 (resp. 4,7) při teplotní charakteristice W10/W35.

Oblast podpory 
3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry
3.2.1 Realizace úspor energie 
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:

 snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových 
konstrukcí budov (zateplení obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměna 
či rekonstrukce otvorových výplní).

3.2.2 Využívání odpadního tepla 
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:

 aplikaci technologií na využití odpadního tepla (např. rekuperace, výměníky 
na využití odpadního tepla apod.).

Typ žadatele
 Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi 

Implementačního dokumentu OPŽP.
Omezení v rámci výzvy

 Žádosti do oblasti podpory 3.2 budou přijímány pouze podané v kombinaci 
s podoblastí podpory 3.1.1..

 Podpořeny mohou být pouze žádosti na projekty, které dosáhnou hranice min. 
50 bodů v součtu bodového hodnocení technické kvality a ekologické relevance.

Zároveň sdělujeme, že v první polovině července bude vyhlášena samostatná výzva 
na oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla 
u nepodnikatelské sféry (bez podmínky kombinace s poddoblastí 3.1.1), 
a to za stejných podmínek hodnotících kritérií, které má výzva stávající. V rámci 
této výzvy bude zároveň umožněno podávat žádosti do oblasti podpory 3.1, pokud 
budou opatření v kombinaci s podoblastí podpory 3.2.1.  Příjem žádostí bude 
probíhat od 3. srpna 2009 do 30. září 2009. 

Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 1 a prioritní osy 3 jsou přijímány od 4. května 2009 do 30. června 2009. 
Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním 
dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí. Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny ve Směrnici MŽP č. 5/2008. Žádost je třeba 
doručit na příslušná pracoviště do 16 hodin posledního dne lhůty. V případě zaslání žádosti poštou je třeba počítat s přiměřenou časovou 
rezervou. Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP www.opzp.cz.

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím 
Státního fondu životního prostředí České republiky X. výzvu pro podávání žádostí 
o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní
Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie

X. výzva OPŽP

Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní
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Rubrika 
OTÁZKY a ODPOVĚDI je 
připravována ve spolupráci 
se Zelenou linkou 
Operačního programu 
Životní prostředí 
a reaguje na aktuální 
dotazy zájemců o dotace.

PRIORITNÍ OSA 4

Jsme firma s dvěma výrobními 
závody, která se zabývá výro-
bou produktů z betonu. Naším 
problémem je závod, v kterém 
byla průzkumem horninového 
prostředí zjištěna kontaminace 
ropnými látkami v prostoru bý-
valé čerpací stanice pohonných 
hmot, jež byla součástí železnič-
ní vlečky. Proto nás zajímá mož-
nost získání dotace na odstraně-
ní této ekologické zátěže. 

V rámci OPŽP je možno si zažá-
dat o dotaci v oblasti podpory 4.2
zaměřené na odstraňování sta-
rých ekologických zátěží. Pod-
nikatelské subjekty však mohou 
v rámci této oblasti podpory za-
tím žádat o dotaci pouze v reži-
mu de minimis (tj. získat dotaci 
ve výši maximálně 200 000 eur
za tři roky). Této podpory lze 

využít například pro projekt 
na zpracování analýzy rizik 
a pro průzkum znečištěné lokali-
ty. O dotaci na samotnou realiza-
ci sanačních prací budou podni-
katelé moci žádat až po schválení 
(notifi kaci) našich pravidel Ev-
ropskou komisí; schvalovací pro-
ces probíhá v současné době.

V rámci vlastní sanace nelze 
podnikatelským subjektům pro-
plácet náklady na likvidaci sta-
vebních konstrukcí (jímek, budov 
atd.). Nutnou podmínkou pro 
schválení projektu je neexisten-

ce znečišťovatele a také to, že na 
lokalitu nebyla vydána ekologic-
ká smlouva v rámci privatizace. 
Projekt musí být také předjednán 
s Odborem ekologických škod 
Ministerstva životního prostře-
dí, který vydává závazné stano-
visko, jež je povinnou přílohou 
žádosti o podporu. Veškeré další 
potřebné informace naleznete na 
www.opzp.cz v sekcích Dokumen-
ty ke stažení – Pro žadatele a pří-
jemce – a zde v Implementačním 
dokumentu (hlavně kapitoly 3, 4, 
5, 6, 8), ve směrnici MŽP č. 5/2008 
včetně jejích příloh, závazných 
pokynech, hodnotících kritériích, 
příručce pro žadatele.

Kdy bude otevřena další výzva 
k předkládání žádostí o dotaci 
na projekty v PO 4, oblasti 
podpory 4.1? 

Předkládání žádostí do pri-
oritní osy 4 OPŽP předpo-
kládáme v měsících červnu a 
červenci letošního roku. Dopo-
ručujeme však systematicky sle-
dovat internetové stránky OPŽP 
www.opzp.cz, kde jsou průběžně 
aktualizovány veškeré informace 
o programu včetně harmonogra-
mu výzev pro rok 2009.

Náš klient podniká ve stavebnictví 
a nabízí i bourání starých zásta-
veb. Po uskutečnění této činnosti 

se potýká s problémem, kam 
umístit zbylý betonový odpad. 
Proto uvažuje o pořízení drtičky 
betonu. Ta nejen řeší problém kli-
enta, který navíc může rozdrcený 
beton opět využít při stavebních 
pracích jako materiál. Je možné 
žádat o dotace na pořízení drtičky 
betonu v rámci OPŽP, konkrétně 
prioritní osy 4? Je v tomto přípa-
dě stavební společnost oprávně-
ným žadatelem? 

Ano, v prioritní ose 4, oblasti 
podpory 4.1 – Zkvalitnění naklá-
dání s odpady je možné podat žá-
dost o dotaci na pořízení drtičky 
betonu. Jak uvádí seznam přijatel-
ných příjemců podpory v kapitole 3
Implementačního dokumentu, 
podnikatelské subjekty lze v této 
oblasti řadit mezi příjemce pod-
pory. Pokud by se jednalo o po-
řízení mobilní drtičky odpadu, 
musí žadatel při podání žádosti 
o dotaci doložit také stanovisko 
krajského úřadu, a to ze všech kra-
jů, kde bude v budoucnu zařízení 
použito.

Připravujeme sanaci bývalého 
vojenského areálu, který bude 
sloužit k obecnímu využití. Bude 
tento rok vyhlášena další výzva 
na odstranění starých ekologic-
kých zátěží? A lze v jejím rámci 
podat zmíněný projekt?

V aktuálním harmonogramu 
výzev OPŽP pro rok 2009 není 
oblast podpory 4.2 – Odstraňo-
vání starých ekologických zátě-
ží zahrnuta. Pokud jde o sanace 
vojenských areálů, lze je z OPŽP 
podpořit pouze v některých přípa-
dech. Doporučujeme proto chys-
taný projekt předem konzultovat 
s Odborem ekologických škod 
Ministerstva životního prostředí 
nebo přímo s odborníky Státního 
fondu životního prostředí ČR.

PRIORITNÍ OSA 6

Jako fyzické osoby vlastníme dva 
rybníky, které na sebe navazují. 
Jeden je situován v lese, druhý 
v polích. Rybníky mají poško-
zené hráze, které propouštějí 
vodu. Není v našich silách nechat 
hráze opravit, ale obáváme se, 
že především hráz rybníka v lese 
se může protrhnout. Lze z OPŽP 
získat dotace na opravu hrází, 
případně na odbahnění rybníků? 
A pokud ano, jaká je výše spoluú-
časti žadatele na nákladech?

Pro váš záměr je relevantní 
prioritní osa 6 OPŽP, konkrétně 

podoblast podpory 6.4. – Opti-
malizace vodního režimu kraji-
ny, kde mohou žádat o dotaci na 
své projekty i fyzické osoby. Mu-
síte ovšem splnit podmínky, které 
jsou podrobně popsány v Imple-
mentačním dokumentu. Veškeré 
potřebné informace naleznete 
na www.opzp.cz v sekcích Doku-
menty ke stažení – Pro žadatele 
a příjemce – a zde v Implemen-
tačním dokumentu (hlavně kapi-
toly 3, 4, 5, 6, 8), směrnici MŽP 
č. 5/2008 včetně jejích příloh, zá-
vazných pokynech, hodnotících 
kritériích, příručce pro žadatele.

Zhruba před 50 lety byl v naší 
obci přerušen řízený tok vod 
do návesního rybníka a zaveden 
zatrubněný meliorační systém. 
Tento způsob odvodnění je 
nešetrný k přírodě a nevytváří 
podmínky k protipovodňovým 
opatřením. V současnosti je 
plánována obnova přítoku 
do návesního rybníku pomocí 
otevřené nebo zatrubněné vodní 
cesty. O zatrubnění se uvažuje 
kvůli nutnosti vedení toku přes 
soukromý pozemek. Návesní 
rybník je však ve velmi špatném 
technickém stavu a je třeba i od-
bahnit jeho dno. Další možností 
je vybudovat nový menší rybník 
pod stávajícím, kde by v přiroze-
ném procesu docházelo k čištění 
vod ze stávajícího rybníka a kte-
rý by rozšiřoval protipovodňový 
systém. Lze na tuto akci získat 
dotaci z oblasti podpory 6.4?

Obnovu přítoku do rybníka 
by bylo z OPŽP možné podpořit 
v případě, že přítokové koryto 
bude otevřené a zároveň bude 
mít přírodě blízký charakter. Za-
trubněný přítok podpořit nelze. 
Odbahnění a opravu rybníka 
je možné podpořit, ale opět by 
daná akce měla mít určitý revi-

talizační efekt (například vytvo-
ření litorálního pásma, úprava 
sklonu břehů atd.). Vzhledem 
k variantním řešením však lze 
doporučit osobní konzultaci 
po zpracování relevantního pro-
jektového záměru s odborníky 
Oddělení ochrany přírody Stát-
ního fondu životního prostředí 
ČR nebo Agentury ochrany pří-
rody a krajiny.

Může fyzická osoba – nepodni-
katel získat dotaci na vybudová-
ní rybníka?

Ano, jako fyzická osoba může-
te žádat o dotaci v rámci oblasti 
podpory 6.4 – Optimalizace vod-
ního režimu krajiny. Musíte však 
splnit veškeré podmínky, které 

jsou uvedeny v Implementačním 
dokumentu, který je pro OPŽP 
klíčový. Veškeré potřebné infor-
mace naleznete na www.opzp.cz 
v sekcích Dokumenty ke stažení 
– Pro žadatele a příjemce – a zde 
v Implementačním dokumentu 
(hlavně kapitoly 3, 4, 5, 6, 8),
směrnici MŽP č. 5/2008 včetně je-
jích příloh, závazných pokynech, 
hodnotících kritériích, příručce 
pro žadatele. Žádosti se podávají 
v termínu, který je znám po vy-
hlášení výzvy pro danou oblast 
podpory.

Podali jsme v VI. výzvě OPŽP 
žádost o dotaci z oblasti pod-
pory 6.5. Týden po odevzdání 
žádosti došlo ke zvolení nového 
statutárního orgánu kraje, kon-
krétně hejtmana. Musíme tuto 
změnu doložit AOPK, kam jsme 
žádost podali, nebo jinému or-
gánu? Pokud ano, jaký formulář 
použít?

Změnu statutárního zástupce 
je třeba doložit výpisem z usta-
vujícího zasedání, z něhož je 
patrná volba nového hejtmana, 
a vysvětlujícím průvodním do-
pisem. Pokud jde o místo, kam 
tyto dokumenty adresovat, zjis-
těte si, kde se vaše žádost v tuto 
chvíli nachází, zda na AOPK, 
nebo na SFŽP ČR. A poté dokla-
dy doručte na danou adresu, nej-
lépe přímo k rukám příslušného 
referenta. 

Může být v oblasti podpory 6.4 
žadatelem právnická osoba, 
která nepodniká na dotčeném 
rybníce? Majitelem rybníka, na 
jehož odbahnění bychom rádi 
podali projekt v příští výzvě, je 
s. r. o., která se však nezabývá 
chovem ryb ani zemědělstvím, 
rybník jen vlastní. Navíc rybník 
není využíván jako chovný, 
ale slouží pouze extenzivně 
k rekreačnímu rybaření. 
Je v takovémto případě postu-
pováno při posuzování žadatele 
striktně de iure, nebo jsou mož-
né i výjimky (vím, že podobně 
se postupuje v případě podni-
kajících fyzických osob, které 
však podnikají v jiném oboru). 
A pokud může taková právnická 
osoba v oblasti podpory 6.4 
žádat, požaduje fond nějaké 
zvláštní doklady k posouzení 
situace?

Pro oblast podpory 6.4 nejsou 
právnické osoby – podnikatelé 
(zřízené dle zákona č. 513/1991 
Sb. obchodního zákoníku) mezi 
možnými příjemci podpory, jak 
lze zjistit v Implementačním do-
kumentu Operačního programu 
Životní prostředí. V této oblas-
ti podpory si tudíž na uvedený 
projekt nemůžete podat žádost 
o dotaci. 

Veškeré potřebné informace 
naleznete na www.opzp.cz v sek-
cích Dokumenty ke stažení – Pro 
žadatele a příjemce – a zde v Im-
plementačním dokumentu.

ZELENÁ 
LINKA 800 260 500

ZL_vizitka_080922.indd   1 22.9.2008   14:50:55
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Vybrané přínosy projektů, které dosud získaly dotaci z oblasti podpory 4.1 OPŽP – Zkvalitnění nakládání s odpady (k 25. 3. 2009 )

Objem podpory pro schválené projekty z PO 4 podle krajů (k 25. 3. 2009 v mil. Kč)
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oblast podpory 4.1          oblast podpory 4.2

Kraj Okres
Počet 

projektů

Celková výše 
podpory

(Kč)

Kapacita 
systému se-

parace a svo-
zu odpadů 

(t/rok)

Plocha 
sběrného 

dvora
(m2)

Plocha 
rekultivova-
ných starých 

skládek  
(m2)

Kapacita 
sběrného 

dvora   
(m2)

Kapacita 
zařízení  
(t/rok)

Jihočeský 

České Budějovice 11 100 593 820 650 1 082 8 535 172 16 090

Český Krumlov 3 11 416 360 0 1 728 0 691 0

Jindřichův Hradec 4 23 032 176 0 0 0 0 100

Písek 7 31 650 772 330 0 0 0 502

Prachatice 3 36 692 188 0 0 0 0 8 000

Strakonice 2 8 295 966 0 1 995 0 620 250

Tábor 9 91 676 607 2 565 1 428 0 1 050 2 500

Jihomoravský

Blansko 8 79 943 912 0 1 985 9 570 460 0

Brno-město 6 30 518 769 0 0 0 0 700 701

Brno-venkov 13 105 890 552 0 3 751 18 500 734 720

Břeclav 13 225 876 728 0 26 000 26 502 3 587 9 692

Hodonín 10 145 099 701 0 10 560 16 293 4 268 53 000

Vyškov 4 67 047 896 0 0 0 0 950

Znojmo 6 123 740 678 0 0 47 785 0 0

Karlovarský  
Karlovy Vary 3 10 526 118 0 0 0 0 0

Sokolov 3 15 084 019 0 0 0 0 0

Královéhradecký 

Hradec Králové 2 16 340 600 172 0 0 0 67 000

Jičín 2 14 986 383 0 0 0 0 0

Náchod 7 63 421 207 437 1 690 0 404 10 450

Rychnov nad Kněžnou 1 4 921 000 0 0 0 0 0

Trutnov 1 2 948 019 0 0 0 0 0

Liberecký 

Česká Lípa 2 37 979 977 0 0 0 0 48 000

Jablonec nad Nisou 1 6 701 649 0 0 0 0 2 500

Liberec 1 4 500 000 0 0 0 0 550

Semily 3 44 006 952 0 1 895 0 1 586 900

Moravskoslezský 

Bruntál 3 25 268 391 0 12 480 0 2 182 3 600

Frýdek Místek 8 28 661 335 0 0 0 0 0

Karviná 8 109 530 517 6 409 902 0 1 051 13 000

Nový Jičín 3 12 960 575 220 0 0 0 0

Opava 2 34 265 534 44 234 17 025 0 4 110 3 920

Ostrava-město 6 65 337 000 0 0 0 0 60 000

Olomoucký 

Jeseník 4 53 265 852 0 1 500 0 102 3 200

Olomouc 10 57 126 462 604 1 634 0 1 097 5 567

Prostějov 5 39 371 301 0 1 687 0 4 491 27 360

Přerov 7 34 595 502 0 0 6 091 0 4 140

Šumperk 9 87 390 137 490 1 566 2 435 3 581 969 500

Pardubický 

Chrudim 7 33 906 112 0 1 472 0 1 000 0

Pardubice 9 71 264 295 0 0 0 0 8 031

Svitavy 6 68 138 360 0 0 0 0 3 140

Ústí nad Orlicí 10 94 648 262 1 124 5 012 0 824 1 000

Plzeňský 

Domažlice 1 2 183 770 0 925 0 396 0

Klatovy 1 5 290 648 0 1 600 0 368 0

Plzeň-jih 2 9 479 400 0 1 870 0 318 0

Plzeň-město 2 15 195 798 0 1 975 0 858 126 000

Plzeň-sever 7 48 409 152 0 6 855 0 1 238 7 469

Rokycany 2 9 619 148 0 0 0 0 0

Tachov 1 5 125 685 0 3 200 0 660 0

Praha Praha 5 81 053 926 0 1 280 160 000 721 0

Kraj Okres
Počet 

projektů

Celková výše 
podpory

(Kč)

Kapacita 
systému se-

parace a svo-
zu odpadů 

(t/rok)

Plocha 
sběrného 

dvora
(m2)

Plocha 
rekultivova-
ných starých 

skládek  
(m2)

Kapacita 
sběrného 

dvora   
(m2)

Kapacita 
zařízení  
(t/rok)

Středočeský 

Benešov 9 90 855 796 1 480 2 500 0 642 4 843

Beroun 1 4 349 591 0 0 0 0 1 390

Kladno 2 15 567 500 0 0 0 0 1

Kolín 4 36 076 443 0 0 22 500 0 0

Kutná Hora 7 39 408 903 0 0 0 0 2 000

Mělník 1 4 230 000 0 0 0 0 165 000

Mladá Boleslav 2 28 222 689 0 0 0 0 0

Nymburk 5 35 809 263 0 0 0 0 0

Praha-východ 6 44 532 894 0 0 0 0 4 300

Praha-západ 6 41 085 512 0 0 0 0 142 000

Příbram 12 67 075 018 0 645 0 1 600 9 139

Rakovník 1 4 921 000 0 0 0 0 0

Ústecký 

Děčín 3 98 025 238 0 0 0 0 0

Chomutov 7 21 471 611 30 0 0 0 13 000

Litoměřice 3 13 258 433 0 2 535 0 150 0

Louny 1 685 267 0 0 0 0 0

Most 3 57 030 959 0 0 0 0 0

Teplice 5 44 749 578 0 0 0 0 37 000

Vysočina

Havlíčkův Brod 7 56 931 602 1 608 2 743 0 10 555 5 950

Jihlava 3 8 091 113 2 699 0 0 0 0

Pelhřimov 3 98 047 197 0 0 0 0 1 400

Třebíč 9 85 603 551 0 0 29 982 0 100 000

Žďár nad Sázavou 8 78 760 474 2 703 0 4 950 0 1 000

Zlínský 

Kroměříž 12 156 032 062 1 860 5 907 2 980 1 737 2 860

Uherské Hradiště 13 153 579 293 0 1 850 0 632 9 660

Vsetín 13 214 206 462 0 1 122 39 714 280 25 000

Zlín 8 143 827 195 0 1 980 24 932 1 001 0

ČR celkem 397 3 937 413 851 67 615 132 379 420 769 53 166 2 682 374
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GALERIE OPŽP GALERIE OPŽP

Projekt umožnil zlepšit tepelně-izo-
lační vlastnosti osmi budov školských 
zařízení v Kladně, a tím snížit jak 
spotřebu energie, tak i emise v hustě 
osídlené aglomeraci města, které se 
stále potýká s nadlimitními koncent-
racemi některých znečišťujících látek. 
Vedlejším cílem projektu je propaga-
ce energeticky úsporných opatření 
realizovaná v součinnosti s Centrem 
ekologické výchovy Kladno.
Hlavní přínosy – Zateplení ploch 
budovy o celkové rozloze 11 849 m2, 

snížení spotřeby energie o 3 346 GJ/
rok a snížení emisí CO2 o 235 t/rok

Prioritní osa 3 / oblast podpory 3.2 – 
Realizace úspor energie a využití odpad-
ního tepla (u nepodnikatelské sféry)
Příjemce podpory – statutární město 
Kladno
Ukončení realizace – srpen 2008

Celková výše podpory 40 208 044 Kč
Podpora FS 37 974 263 Kč
Dotace SFŽP ČR  2 233 780 Kč

Zateplení školských zařízení 
města Kladno

Vodní nádrž 
Roupov
Vodní nádrž vybudovaná v pra-
menní oblasti toku zajišťuje zvýšení 
retence vod v aridní oblasti, zvýšení 
ekologické stability a rozšíření bioko-
ridoru vodního toku na pozemcích 
zařazených do ekologických forem 
hospodaření.
Hlavní přínosy – Otevření zatrubně-
ných částí toku a realizace opatření 
komplexních pozemkových úprav, 
vedoucí k podpoře stability krajiny 

Prioritní osa 6 / oblast podpory 6.4 – 
Optimalizace vodního režimu krajiny
Příjemce podpory – Václav Vacík
Ukončení realizace – prosinec 2008

Celková výše podpory 1 638 613 Kč
Podpora ERDF 1 392 821 Kč
Dotace SFŽP ČR 245 792 Kč

Vybudováním sběrného dvora 
dojde k snížení množství odpadů 
ukládaných na skládky i ke zvýšení 
množství recyklovaných a využitých 
odpadů a současně se předejde 
vzniku černých skládek na území 
obce a v jejím okolí. 
Hlavní přínosy – Plocha sběrného 
dvora 762 m2, kapacita sběrného 
dvora 264 t/rok

Prioritní osa 4 / oblast podpory 4.1 – 
Zkvalitnění nakládaní s odpady
Příjemce podpory – obec Zastávka
Ukončení realizace – prosinec 2008

Celková výše podpory 3 755 306 Kč
Podpora FS 3 546 678 Kč
Dotace SFŽP ČR 208 628 Kč

Sběrné středisko odpadů 
Zastávka u Brna

V rámci projektu byly provedeny za-
teplení obvodového pláště a stropu 
pod půdou a výměna otvorových 
výplní v objektu ZŠ T. G. Masaryka 
v Blatné. Tím byly dosaženy normou 
požadované hodnoty součinitele pro-
stupu tepla a byla snížena energetic-
ká náročnost budovy školy. 
Hlavní přínosy – Zateplení ploch 
budovy o celkové rozloze 2 430 m2, 
snížení spotřeby energie o 827 GJ/rok 
a snížení emisí CO2 o 43 t/rok

Prioritní osa 3 / oblast podpory 3.2 – 
Realizace úspor energie a využití odpad-
ního tepla (u nepodnikatelské sféry)
Příjemce podpory – obec Blatná
Ukončení realizace – říjen 2008

Celková výše podpory 6 638 724 Kč
Podpora FS 6 269 906 Kč
Dotace SFŽP ČR 368 818 Kč

Zateplení fasády 
Základní školy T. G. Masaryka Blatná

Nově vybudovaný sběrný dvůr 
zlepšil kvalitu odpadového hospo-
dářství a doplní systém odděleného 
sběru a svozu odpadů v Prušánkách. 
V objektu je zřízen i sklad některých 
druhů nebezpečných odpadů 
a elektroodpadů. Nebezpečné odpa-
dy jsou skladovány v mobilní sběrně – 
v ekoskladu s roštovou záchytnou 
vanou. Maximální množství odpadu 
je předáváno k následnému materiá-
lovému využití. 

Hlavní přínosy – Plocha sběrného 
dvora 2 147 m2, kapacita sběrného 
dvora 298 t/rok

Prioritní osa 4 / oblast podpory 4.1 – 
Zkvalitnění nakládaní s odpady
Příjemce podpory – obec Prušánky
Ukončení realizace – prosinec 2008

Celková výše podpory 11 011 554 Kč
Podpora FS 10 399 801 Kč
Dotace SFŽP ČR  611 753 Kč

Sběrný dvůr odpadů 
Prušánky

Rekonstrukce MŠ Šrámkova 
v Opavě
Cílem rekonstrukce MŠ Šrámkova 
v Opavě bylo zlepšení stavebně-tech-
nického stavu a následné zateplení 
objektů MŠ, pocházejících ze 70. let 
20. století, a jeho prostřednictvím 
dosažení energetických úspor. Ener-
getický audit ukázal, že budovy MŠ 
patřily do klasifi kační třídy F – velmi 
nehospodárné. 
Hlavní přínosy – Zateplení ploch 
budovy o celkové rozloze 3 387 m2, 
snížení spotřeby energie o 740 GJ/rok 
a snížení emisí CO2 o 41 t/rok

Prioritní osa 3 / oblast podpory 3.2 – 
Realizace úspor energie a využití odpad-
ního tepla (u nepodnikatelské sféry)
Příjemce podpory – statutární město 
Opava
Ukončení realizace – prosinec 2008

Celková výše podpory 9 047 736 Kč
Podpora ERDF 8 545 084 Kč
Dotace SFŽP ČR   502 652 Kč

Projekt umožnil vybudování vodní 
plochy, která má jak pozitivní 
krajinotvorné dopady, tak poskytuje 
možnost pro extenzivní chov ryb. 
Díky projektu, který využil spodních 
vod a pramenů dané oblasti, došlo 
k vytvoření optimálního prostředí 
pro vodní živočichy, obojživelníky 
a vodní ptáky, a to v krajině, ve které 
absentují vodní plochy. 
Hlavní přínosy – Realizací projektu 
dojde ke zvýšení retence vody 
v daném území

Prioritní osa 6 / oblast podpory 6.4 – 
Optimalizace vodního režimu krajiny
Příjemce podpory – Jaroslav Prášil
Ukončení realizace – listopad 2008

Celková výše podpory 1 229 387 Kč
Podpora ERDF 1 044 979 Kč
Dotace SFŽP ČR  184 408 Kč

Optimalizace vodního 
režimu krajiny

V rámci technické rekultivace skládky 
byl zarovnán povrch skládky, který 
byl poté překryt uzavírací vrstvou. 
Nato byla provedena biologická 
rekultivace skládky, svrchní část re-
kultivační vrstvy byla oseta travní směsí 
a následně bylo území osázeno keři 
a stromy. Prostor byl také oplocen. 
Hlavní přínosy – Plocha rekultivova-
ných starých skládek 21 250 m2 

Prioritní osa 4 / oblast podpory 4.1 – 
Zkvalitnění nakládaní s odpady
Příjemce podpory – obec Jaroměřice 
nad Rokytnou
Ukončení realizace – prosinec 2008

Celková výše podpory 20 491 582 Kč
Podpora FS 19 353 160 Kč
Dotace SFŽP ČR 1 138 421 Kč

Rekultivace skládky 
Příložany
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KRAJSKÁ PRACOVIŠTĚ

Krajské pracoviště SFŽP ČR přispělo k dalšímu 
zvýšení počtu sběrných dvorů v Plzeňském kraji

KRAJSKÁ PRACOVIŠTĚ

Série příspěvků o krajských 
pracovištích Státního fondu 
životního prostředí ČR, 
kterou jsme připravili 
pro letošní ročník Priority, 
nás v tomto čísle zavede 
do Plzně.

Krajské pracoviště Státního fondu 
životního prostředí ČR (KP) pro 
Plzeňský kraj se nachází v samém 
centru Plzně – již od svého zalo-
žení v roce 1999 působí v budově 
magistrátu města Plzně, na adre-
se Kopeckého sady 11. Na rozdíl 
od řady jiných krajských praco-
višť fondu tak po celou dobu své 
existence nezměnilo sídlo. Do 
roku 2007 tvořil KP Plzeň pouze 
jeden pracovník, až v souvislosti 
s přípravou na administraci OP 

Životní prostředí (OPŽP), který je 
druhým největším programem ČR 
na období 2007–2013, bylo praco-
viště posíleno o dalšího specialis-
tu. A růst pokračuje i letos. Vzhle-
dem k vyhlášení ambiciózního 
národního dotačního programu 
Zelená úsporám byl kolektiv dopl-
něn o dva pracovníky. Čtyřčlenný 
tým KP Plzeň tak v současné době 
tvoří Ivo Slováček, Petr Fleišman, 
Zdeněk Baxa a Jana Svobodová. 

Zelená úsporám startuje…
Hlavní činností krajského pracoviš-
tě byl až do března tohoto roku pří-
jem žádostí fyzických osob o dotace 
z národních programů na podporu 
využívání obnovitelných zdrojů 
energie. Zkušenosti z této agendy 
budou moci pracovníci KP dobře 
využít v novém programu Zelená 
úsporám, který na národní progra-
my navazuje, ale je značně širší a má 
k dispozici výrazně více fi nančních 
prostředků. Ty Česká republika zís-

kala prodejem tzv. emisních kreditů 
dle Kjótského protokolu o snižo-
vání emisí skleníkových plynů. Že 
bude o prostředky z programu Ze-
lená úsporám velký zájem, svědčí 
doslova lavina telefonátů a návštěv 
potenciálních žadatelů na našem 
KP, která se spustila okamžitě 
po ofi ciálním vyhlášení programu 
7. dubna . Příjem žádostí o podpo-
ru z tohoto programu však začíná 
na krajských pracovištích fondu 
22. dubna.

Kromě agend spojených s pro-
gramem Zelená úsporám však 
bude samozřejmě KP i nadále 
klientům poskytovat všechny po-
žadované služby spojené s admi-
nistrací OPŽP.

…OPŽP jede dál
V rámci administrace žádostí pro 
OP Životní prostředí zajišťuje 
krajské pracoviště především tyto 
činnosti: 
Konzultace s potenciálními 
žadateli 
KP nabízí potenciálním žadatelům 
možnost konzultací nad projekto-
vým záměrem. Snahou je již v zárod-
ku vyloučit projekty, které by neměly 
šanci splnit podmínky programu, 
nebo projekty upravit tak, aby mohla 
být žádost podána a akceptována. 

Konzultace při přípravě žádosti
Tuto službu často využívají zpra-
covatelé žádostí, kteří se na KP 
obracejí o pomoc při zadávání 

údajů žádosti v prostředí Bene-fi ll, 
zájem je i o konzultace týkající se 
dokumentů, které jsou vyžadová-
ny jako povinné přílohy k žádosti. 

Kontrola formálních náležitostí 
předložených žádostí 
Po ukončení příslušných výzev 
OPŽP se prostory krajského pra-
coviště pravidelně zaplní žádost-
mi, které musí jeho pracovníci 
v co nejkratší době překontrolovat 
z hlediska formálních náležitostí. 

Kraj s mimořádnou sítí 
sběrných dvorů 
Plzeňský kraj patří v České repub-
lice mezi regiony s nejvyšším po-
čtem fungujících sběrných dvorů 
odpadů na obyvatele – v současné 
době zde funguje 65 takových 
dvorů. Tohoto úspěchu se podaři-
lo dosáhnout mimo jiné i díky do-
tacím z fondů EU, na jejichž ad-
ministraci se podílelo KP Plzeň.

V roce 2006 bylo za prostředky 
z Operačního programu Infra-
struktura (OPI), který předcházel 
OPŽP, vybudováno osm sběrných 
dvorů odpadů; využívat je mohou 
obyvatelé měst Bělá nad Radbu-
zou, Horní Bříza, Nýrsko, Spá-
lené Poříčí, Třemešná a Zbiroh 
a obcí Strašice a Štěnovice. 

Díky OPŽP se síť rozrostla 
o osm nových dvorů
Hned I. výzvy OPŽP využili 
koncem roku 2007 představitelé 
Horažďovic, Horšovského Týna, 

Nepomuku, Plas, Plzně, Stříbra, 
Líní a Zbůchu a ve spolupráci 
s Regionální rozvojovou agentu-
rou Plzeňského kraje předložili 
Krajskému pracovišti SFŽP ČR 
v Plzni žádosti o podporu vý-
stavby sběrných dvorů. O tom, 
že šlo o kvalitně připravené pro-
jekty, svědčí rychlost, jakou žá-
dosti v rámci administrace pro-
šly jednotlivými typy kontrol. Již 
začátkem jara 2008 proto žadate-
lé obdrželi rozhodnutí ministra 

životního prostředí o přidělení 
dotace a dvory v průběhu roku 
vybudovali. Osm nových sběr-
ných dvorů odpadů tak bylo ote-
víráno postupně od října 2008 
do března 2009 a nyní již reálně 
slouží veřejnosti. 

Celkové uznatelné náklady 
na výstavbu všech osmi sběr-
ných dvorů odpadů představují 
43 mil. korun, přičemž fondy EU 
a SFŽP ČR poskytly téměř 90 % 
této částky, čili 37,8 mil. korun. 
Příspěvek z vlastních prostřed-
ků všech osmi municipalit činil 
pouze 5,2 miliony, což předsta-
vuje průměrně 650 tisíc korun 
na jednu obec či město.

Výstavbu dvorů provází 
často i revitalizace
Prostředky z OPŽP tak již 
umožnily vystavět v municipali-
tách Plzeňského kraje osm no-
vých moderně vybavených sběr-
ných dvorů odpadů. Na třech 

místech přitom byly výstavbou 
dvora revitalizovány staré ne-
využívané areály (v obcích Líně 
a Zbůch jsou to bývalé čistírny 
odpadních vod, ve Stříbře pak 
část nevyužitého areálu býva-
lých kasáren), ve dvou přípa-
dech se využilo starých pozem-
ků v majetku města (Nepomuk 
a Plzeň – městská část Plzeň 4 
Doubravka) a ve třech byly zre-
konstruovány stávající plochy 
sběrných dvorů či prostory pro 

dočasné shromažďování odpa-
dů (Horažďovice, Horšovský 
Týn a Plasy). Tím se u všech 
měst a obcí i jejich spádových 
území výrazně zkvalitnila služ-
ba občanům v oblasti nakládání 
s odpady. 

Sběrné dvory jsou vybaveny 
potřebnými sběrnými nádoba-
mi na všechny druhy odpadů, 
které produkují obyvatelé měst 
a obcí, a to včetně nebezpeč-
ných odpadů. Každý občan tak 
může do sběrného dvora uklá-
dat jakýkoli odpad, který vy-
produkoval v domácnosti, tedy 
i objemný odpad typu nábytku 
či koberců, lze tu odkládat vy-
řazená elektrická a elektronická 
zařízení z domácností, např. 
lednice, televize, mikrovlnky 
apod., a také biologický odpad. 
Sběrné dvory jsou vybaveny zá-
zemím pro obsluhu i prostorem 
pro umisťování biologického 
odpadu ze zahrad, v provo-

zu jsou tu i štěpkovače. Areál 
každého sběrného dvora je sa-
mozřejmě oplocen a vybaven 
elektronickým zabezpečovacím 
systémem včetně kamer, které 
umožňují identifi kovat každou 
„nežádoucí návštěvu“ dvora. 

Sběrné dvory pomáhají 
občanům i životnímu 
prostředí
Všechny municipality, jež nové 
sběrné dvory odpadů v Plzeň-

ském kraji vybudovaly, předpo-
kládají, že budou zcela zdarma 
k dispozici pro všechny občany, 
kteří na území daného města 
či obce v daném kalendářním 
roce uhradí příslušný poplatek
za odpady. Osm měst a obcí 
Plzeňského kraje tak svým ob-
čanům nabídne novou velmi 
kvalitní službu, která jim zajistí 
možnost nakládat se všemi od-
pady z domácností v souladu se 
základními zásadami ochrany 
životního prostředí. 

Je nepochybné, že sběrné 
dvory odpadů jsou velmi důle-
žitým zařízením pro nakládání 
s odpady v městech a obcích 
nejen Plzeňska, ale celé České 
republiky. Kromě již zmíněných 
přínosů pro občany dané mu-
nicipality systém odděleného 
sběru a třídění komunálních od-
padů znamená i možnost, aby 
velká většina odpadů byla dále 
materiálově využita. 

Plzeňský kraj v datech 
 rozloha 7 561 km2

 počet obyvatel 549 tis. 
 počet obcí 501
 největší pivnice v Čechách 
(Na Spilce – 580 míst)
 největší hradní zřícenina 
v Čechách (Rabí)
 největší jezero v ČR (Černé 
jezero na Šumavě – 
18,4 ha)
 nejdelší železniční tunel 
v ČR (pod sedlem Špičáku 
– 1 747 m)
 nejhlubší studna v ČR 
(zámek Zbiroh – 163 m)
 nejvyšší kostelní věž v ČR 
(Plzeň, Sv. Bartoloměj – 
102 m)

Fotky zleva: nové krajské 
pracoviště SFŽP ČR a jeho 
zaměstnanci (zleva 
Petr Fleišman, Zdeněk 
Baxa, Jana Svobodová, 
Ivo Slováček), vchod 
do budovy, kde kancelář 
fondu sídlí a otevírání nové-
ho sběrného dvora 
v Plzni-Zbůchu.

PETR FLEIŠMAN
Krajské pracoviště SFŽP ČR Plzeň

ECHO
Díky Česku padly 
byrokratické bariéry

Evropský parlament 
2. dubna 2009 schválil
návrh novelizace dvou 
nařízení EU, který se 
podařilo vyjednat české-

mu předsednictví. Novela nařízení 
o unijním systému ekoznačení 
urychluje tvorbu kritérií pro 
ekologicky šetrné výrobky a služby 
a zjednodušuje proces certifi kace 
opravňující nosit značku Květina 
(The Flower). Systém byl založen 
roku 1992 a Květinou se již pyšní 
na 5 000 produktů; řadu zájemců 
však odrazovala složitá admi-
nistrativa spojená s certifi kací. 
Druhá novela umožňuje rychlejší 
registraci do Programu pro systém 
řízení podniků a auditu z hlediska 
ochrany životního prostředí 
(EMAS) a otevírá ho i subjektům 
ze zemí mimo EU. Podle I. náměst-
ka ministra životního prostředí, 
Jana Dusíka, se tím ČR podařilo 
dosáhnout další z environmentál-
ních priorit našeho předsednictví.

Již podruhé se bude v Praze 
jednat o zpětném odběru
Aktuální otázky zpětného odběru 
elektrozařízení, baterií, akumulá-
torů, autovraků, olejů a pneu-
matik představují hlavní témata 
mezinárodní konference Zpětný 
odběr 2009, která proběhne le-
tos 19. května v pražském hotelu 
Corinthia Towers. Na akci určené 
municipalitám, ale i výrobcům 
a prodejcům a fi rmám působícím 
na poli odpadů bude významná 
pozornost věnována unijní 
i české legislativě. Druhý ročník 
konference pořádá společnost 
ASEKOL ve spolupráci 
s fi rmami EKO-KOM, EKOLAMP 
a ECOBAT a pod záštitou Minis-
terstva životního prostředí, Svazu 
měst a obcí ČR, WEEE Fóra 
a Asociace spotřební elektroniky.

Potřebuje EU lepší 
vymahatelnost 
environmentálního práva?
O problémech i nástrojích 
vymahatelnosti práva na ochranu 
životního prostředí EU diskuto-
vali specialisté sdružení NEEL 
(Network of EU Environmental 
Lawyers) 7. dubna 2009 v Praze. 
EK přišla v r. 2003 s návrhem 
směrnice pro danou oblast, její 
projednávání však bylo kvůli 
odlišnostem přístupu zemí EU 
odloženo. Protože ČR považuje 
praktickou aplikaci environmen-
tálního práva za aktuální problém, 
téma v Praze znovu otevřela.
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ECHO

ZDRAVÁ MĚSTA ZDRAVÁ MĚSTA

Co vedlo k rozhodnutí vybudo-
vat v obci kořenovou čistírnu 
odpadních vod?

Nechali jsme se inspirovat ko-
řenovou čistírnou odpadních vod 
(KČOV) ve Slavošovicích, obci, 
která se nachází zhruba 10 km od 
nás a kde již mají s provozem to-
hoto zařízení výborné zkušenosti. 
Dalším argumentem pro KČOV 
byl fakt, že výborně zapadne do 
prostředí chráněné krajinné oblas-
ti (CHKO) Třeboňsko, v níž naše 
obec leží. KČOV totiž nevyžaduje 
žádné velké provozní budovy, je 
v podstatě tvořena pouze kalový-
mi poli, štěrbinovou nádrží, zpev-
něnými plochami, malým skla-
dem nářadí a oplocením. CHKO 

Třeboňsko si také dala pod-
mínku, aby  kolem oplocení 
KČOV byly vysázeny geo-
grafi cky původní dřeviny, 
které zapadnou do zdejší 
krajiny. Další výhodou pro 
výstavbu KČOV je dobré 
podloží v katastru naší obce, 
které tvoří nepropustné jíly.

Jaký byl postoj vodopráv-
ního úřadu k výstavbě 
KČOV?

S vodoprávním úřadem nebyl 
žádný problém, obec Cep splnila 
všechny potřebné požadavky, kte-
ré souvisely s vybudováním toho-
to typu čistírny.

A co místní obyvatelé? Nebyli 
skeptičtí vůči výstavbě KČOV?

Také u obyvatel naší obce jsme 
se setkali s porozuměním, jejich 
postoj k výstavbě byl zcela bez 
problémů.

Jak velká plocha připadá na jed-
noho EO? 

Naše KČOV je tvořena třemi 
nádržemi po 500 m2 a je naddi-
menzována pro celkem 300 ekviva-
lentních obyvatel, počítáme tedy 
i s novou výstavbou v obci Cep.

Kolik má Cep obyvatel?
V současné době má obec 185 

obyvatel. Nemáme sice zatím žád-
nou místní část, ale máme jeden 
z největších katastrů v rámci bý-
valého okresu Jindřichův Hradec. 
Obec se totiž rozkládá až k Lužni-
ci a na našem katastrálním území 
jsou velké pískovny Cep I a Cep II 
v celkové rozloze 3 550 hektarů. 

Kolik obyvatel je napojeno na 
kořenovou ČOV ?

Předpokladem je, že se na naši 
čistírnu napojí všichni obyvatelé 
obce. V současné době je také již 
na jednotnou kanalizaci napoje-
no téměř 90 % obyvatel. Úpravy 
terénu kolem KČOV by měly být 
dokončeny v dubnu, po následné 
kolaudaci se pak napojí i zbytek 
obyvatel Cepu.

S jakými provozními náklady po-
čítáte?

Počítáme prakticky s těmi nej-
nižšími náklady, které reprezentu-
je práce jednoho člověka zhruba 
na hodinu denně. Tento pracov-
ník bude kontrolovat lapače pís-
ku a nánosy u štěrbinové nádrže 
a bude sledovat i výšku hladiny 
jednotlivých polí KČOV. Přibliž-

ně 3–4krát ročně bude také v areá-
lu čističky potřeba posekat trávu.

Jak je u vás řešeno předčištění od-
padní vody? 

Všechno je napojeno přímo. 
Jsou tu dva dešťové oddělovače, 
které oddělují přívalové deště, sou-
částí KČOV jsou také lapače písku, 
jež zajistí, aby se nádrže nezanášely, 
a nechybí velká štěrbinová nádrž, 
která slouží k usazování tuhého zne-
čištění. Počítáme s tím, že jednou až 
dvakrát do roka se bude muset ná-
drž vyvážet. Vzhledem k tomu, že 
severní pozemky v okolí KČOV pa-
tří obci, uvažujeme o vytvoření ka-
nalizačního pole, na které bychom 
kaly vyváželi. Přebytečná voda 
by se pak gravitačně vracela zpět 
do štěrbinové nádrže. Podle výsled-
ků rozborů kalů bychom je v přípa-
dě, že by neobsahovaly žádné těžké 
kovy ani další závadné látky, chtěli 
dále využívat ke kompostování. 
Jsem si samozřejmě vědom poten-
ciálních problémů souvisejících 
s kaly, obzvláště na území CHKO, 
ale vzhledem k tomu, že naše obec 
vlastní příslušné pozemky, zmíně-
ným způsobem nevyužít kalů by 
podle našeho názoru byla škoda. 
Tento záměr bychom zrealizovali 
z vlastních prostředků, jsme již do-
mluveni i s projektantem.

Jaké rostliny pro KČOV jste zvo-
lili?

Rákos obecný, který byl navr-
žen v projektové dokumentaci. 

Je provoz KČOV v zimním ob-
dobí nějak výrazně omezen? Byli 
jste na to upozorněni?

Vše je projektováno podle 
KČOV ve Slavošovicích, jejíž pro-
voz monitoruje Jihočeská uni-
verzita. Jde především o to, aby 
nádrže nepromrzly, což je dáno 
jejich hloubkou (90 cm). Stej-
ně jako ve Slavošovicích by ani 
u nás k tomu nemělo docházet, 
protože obě tyto KČOV projek-
tovala stejná fi rma. A ve Slavošo-
vicích, kde je již provoz čistírny 
zaběhnutý a systematicky sledo-

vaný, se dosud nevyskytl žádný 
problém.

Proběhla v obci informační kam-
paň o tom, co je nevhodné vypou-
štět do odpadní vody, např. chlo-
ridová bělidla či další látky, které 
by mohly zabránit regulérnímu 
chodu KČOV?

Zatím jsme v Cepu nic obdob-
ného nerealizovali, ale naši občané 
budou o těchto věcech určitě včas 
informováni při veřejných schů-
zích, které v obci pořádáme, nebo 
formou informačních letáků. V mi-

nulosti se zde žádné obdobné pro-
blémy nevyskytly, a to v obci fi rma 
Agrola pravidelně dvakrát ročně 
odebírá vzorky vody, které poté 
podrobuje rozborům na BSK, 
CHSK a další látky. A zatím jsme 
nikdy žádné limity nepřekročili.

Co byste poradil potenciálním 
žadatelům o podporu na výstav-
bu KČOV? Máte nějaké doporu-
čení, či naopak varování, na co si 
dát pozor?

Důležité jsou pevné nervy a od-
hodlání jít do toho, nebát se. A sa-
mozřejmě mít dobře zpracovaný 
projekt. Je sice třeba na to vynaložit 
hodně práce a času, ale na druhou 
stranu musím říci, že nám SFŽP 
vždy vyšel vstříc. A když potom 
vidíte, že se projektu vede a daří se 
jej zrealizovat, za ten dobrý pocit 
to stojí. Navíc jsme z evropských 
prostředků a SFŽP dostali podpo-
ru ve výši plných 90 % z celkových 
způsobilých výdajů projektu, což 
je – obzvláště v tak malé obci jako 
Cep, jejíž rozpočet není nikterak 
vysoký – skutečně významná po-
moc.

Šel byste tedy znovu do nějakého 
projektu z OPŽP?

Ano, určitě. Kdybych věděl, 
že to bude prospěšná stavba pro 
obec, neváhal bych. Kořenová 
čistírna odpadních vod je jedna 
z největších staveb, která se zde 
realizovala, a člověka těší, když po 
něm něco zůstane.
Připravila EVA MUNDILOVÁ
Ministerstvo životního prostředí

Nová kořenová čistírna odpadních vod v Cepu – inspirace pro obce pod 2 000 obyvatel
Jste starostou či starostkou 
obce s méně než 
2 000 obyvatel a řešíte, 
jak efektivně naložit 
s odpadními vodami? Pokud 
ano, mohly by vás zajímat 
zkušenosti jihočeské obce 
Cep, která se rozhodla 
pro výstavbu kořenové 
čistírny odpadních vod 
a získala na ni dotaci 
z OP Životní prostředí. 
O projektu jsme hovořili 
se starostou Cepu 
Janem Obejdou.

Kořenová čistírna odpadních vod (KČOV) před-
stavuje soustavu mělkých nádrží o hloubce 
60–90 cm, do kterých je přiváděna odpadní voda 
(OV) z předčišťovacího stupně. Ten tvoří zpravidla 
česle, jež zachycují plovoucí nečistoty, a štěrbino-
vá nádrž, ve které dochází k sedimentaci tuhého 
znečištění. Dobré mechanické předčištění OV je 
základem pro funkčnost KČOV. Dna nádrží jsou 
opatřena nepropustnou fólií, aby OV neprosako-
vala do podzemních vod. Jednotlivé nádrže jsou 
vysypány hrubším pískem či štěrkem a celá plocha 
je osázena bahenními rostlinami, jejichž kořeny 
jsou vhodným podkladem pro růst různých druhů 
bakterií. Tyto bakterie zpracovávají organické zne-
čištění na anorganické látky, jež jsou zdrojem živin 
pro rostliny. Rostliny však v nádržích plní i celou 
řadu dalších funkcí – například jsou donátorem 
kyslíku do nádrží, zateplují povrch KČOV (což je 
důležité zejména v chladných částech roku), a tím 
umožňují nepřerušený celoroční provoz KČOV, 

jsou poskytovatelem organického uhlíku, který je 
nutný pro proces denitrifi kace aj. Nejčastěji pou-
žívanými rostlinami pro KČOV jsou rákos obecný, 
orobinec širokolistý, zblochan vodní, chrastice 
rákosovitá či kosatec žlutý.

Nespornou výhodou KČOV jsou minimální 
provozní náklady, neboť KČOV má nulové nároky 
na elektrickou energii, navíc dobře snáší nárazové 
znečištění, přerušení provozu či nižší organické 
znečištění, což bývá u klasických mechanicko-bio-
logických ČOV problematické. V porovnání 
s mechanicko-biologickými ČOV jsou kořenové 
čistírny zároveň i vhodným krajinotvorným prv-
kem, což ocení zejména obce nacházející 
se v území se zvláštní ochranou.

Nevýhodou KČOV naopak bývají poměrně značné 
nároky na její plochu, neboť na jednoho ekvivalent-
ního obyvatele (EO) připadá plocha zhruba 5–6 m2.

Jan Obejda, starosta obce Cep

PRINCIPY FUNGOVÁNÍ KOŘENOVÉ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

Diskutujte o strategii 
udržitelného rozvoje ČR
Ministerstvo životního prostředí 
vyzvalo veřejnost k diskusi o ak-
tualizované Strategii udržitelného 
rozvoje ČR (SUR). Aktualizace 
strategie z roku 2004 byla zahá-
jena v roce 2007. Cílem diskuse 
je získat názory zainteresované 
veřejnosti k aktuálním tématům 
udržitelného rozvoje Česka, které 
byly v SUR rozčleněny do pěti ob-
lastí: 1) Populace, člověk a zdraví, 
2) Ekonomika a inovace, 3) Rozvoj 
území, 4) Krajina, ekosystémy 
a biologická rozmanitost, 5) Sta-
bilní a bezpečná společnost. Text 
SUR je k dispozici na webu MŽP, 
kam lze do konce května posílat 
připomínky. Materiál by měl být 
v listopadu předložen vládě.

Doprava nadměrně 
zatěžuje životní prostředí 
v Evropské unii

Na špatné 
kvalitě vzduchu 
a nadměrném 
hluku se stále 
významněji 
podílí dopra-
va, zejména 

nákladní. To je třeba změnit. Tak 
lze nejstručněji shrnout poselství 
publikace Doprava na křižovat-
ce, kterou 31. 3. 2009
představila v Evropském parla-
mentu Jacqueline McGladeová, 
ředitelka Evropské agentury pro 
životní prostředí (EEA). „V době, 
kdy je třeba řešit hospodářské 
problémy a problémy životního 
prostředí udržitelným a ekolo-
gickým způsobem, se trendy 
v dopravě ubírají špatným smě-
rem a nadále se budou podílet 
na znečištění ovzduší, zvyšo-
vání emisí skleníkových plynů 
a mnoha dalších negativních 
dopadech na životní prostředí,“ 
prohlásila J. McGladeová.

Přízemního ozónu ubývá
Množství přízemního ozonu bylo 
v loňském létě v Evropě nejnižší 
od roku 1997, kdy napříč kon-
tinentem začalo měření tohoto 
ukazatele. Vyplývá to ze zprávy 
Evropské agentury pro životní 
prostředí (EEA) Znečištění 
ovzduší ozonem napříč Evropou 
v průběhu léta 2008. Navzdory 
zaznamenanému poklesu se však 
žádnému ze států EU ani dalším 
osmi evropským zemím nepo-
dařilo v roce 2008 dosáhnout 
dlouhodobých cílů pro snižování 
přízemního ozónu, které stanovi-
la EU. Více na www.eea.org.
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dekády také přispět k vytvoření 
zhruba 1 000 pracovních míst.

Ekocentrum budoucnosti 
obnovitelných zdrojů 
energie
Ačkoli si Güssing své úspěchy 
dobře uvědomuje, neusíná na 
vavřínech a sleduje nové trendy 
v oblasti perspektivních obnovi-
telných zdrojů energie. Již v roce 
1996 město zřídilo Centrum pro 
obnovitelné zdroje energie, které 

se stalo školicím a výzkumným 
centrem evropského věhlasu. 
V roce 2005 byla ve městě zalo-
žena i škola nabízející speciali-
zované vzdělávání specialistů 
v oboru solární energie.

Tyto „chrámy udržitelného 
rozvoje“ přivedou do Güssingu 
v průměru 400 lidí (studentů, 
posluchačů, výzkumníků, od-
borníků na energie atd.) týdně, 
což oceňují i místní podnikatelé 
v službách.  -IH-

ZDRAVÁ MĚSTA ZDRAVÁ MĚSTA

V 90. letech minulého století se 
Güssing dostal do velkých eko-
nomických potíží. Ve snaze najít 
cestu z krize se místní zastupitelé 
rozhodli uskutečnit ambiciózní 
energetický plán a začali místo 
importu energie z fosilních paliv 
prosazovat místní zdroje. Region 
s vysokým podílem zemědělské 
půdy a lesů totiž nabízí velké 
zdroje biomasy rostlinného i živo-
čišného původu. Odhodlání míst-
ních politiků vydat se netradiční 
cestou tak Güssingu pomohlo na-
vrátit ztracenou prosperitu. Dnes 
je mezinárodně uznáván jako lídr 
ve využívání biomasy pro potřeby 
města.

Güssing se čtyřmi a půl tisícem 
obyvatel přitom po pádu železné 
opony patřil k nejchudším městům 
v Rakousku. Potýkal se s vysokou 
nezaměstnaností i s hromadnými 
odchody mladých lidí za prací. Vi-
děno dnešníma očima by se dalo 
říci, že Güssing byl v ekonomické 
krizi už před dvaceti lety. Situaci 
na začátku 90. let změnilo právě 
rozhodnutí pustit se do získávání 
energie z místních obnovitelných 
zdrojů, což městu zajistilo energe-
tickou soběstačnost a stimulovalo 
na jeho území nové hospodářské 
aktivity. 

Od teplárny po benzín 
ze dřeva
Nejdříve byly vybudovány tep-
lárna, navazující rozvod dálko-
vého topení a zařízení na výro-
bu metylesteru, který se jako 
biopalivo přidává do motorové 
nafty. V roce 2002 následovala 
výstavba spalovny dřevní bioma-
sy, z níž se získává metan. Teplo 
z toho procesu vytápí objekty 
a metan pohání motor generáto-
ru, který vyrábí elektřinu. Zave-
dení celého zařízení si vyžádalo 
10,7 milionu eur, z evropských 
dotací byla pokryta více než po-
lovina nákladů. Z necelých dvou 
tun biomasy je možné každou 
hodinu vygenerovat 2 000 kW 
elektřiny a 4 500 kW tepla.

Levná energie do Güssin-
gu přitáhla také byznys. Během 
15 let bylo vybudováno několik 
zařízení sloužících k různým úče-
lům. Patří mezi ně např. závod na 
výrobu bioplynu (určeného na 
výrobu tepla a elektřiny) z kuku-
řice a trávy nebo výrobna bionaf-
ty z řepky, ale také kombinované 
tepelné elektrárny na principu 
zplynování dřeva, solární zařízení 
na výrobu tepla a teplé vody pro 
domácnosti nebo PV panely k vý-
robě elektřiny. V Güssingu se má 

také brzy začít ve velkém vyrábět 
náhrada benzínu ze dřeva.

Dosažené výsledky jsou zají-
mavé – náklady na energie byly 
sníženy o polovinu a město pro-
dukuje z obnovitelných zdrojů víc 
tepelné a elektrické energie a pa-
liv, než samo spotřebuje.

Dosažením naprosté energetic-
ké nezávislosti se Güssingu poda-
řilo nejen podpořit místní ekono-
miku, ale rozvojem obnovitelných 
zdrojů energie za poslední dvě 

Güssing – první energeticky soběstačné evropské město
Východorakouský 
Güssing je jediným 
městem v Evropě, které 
je energeticky naprosto 
nezávislé. Jeho zastupitelstvo 
vsadilo před dvaceti lety 
na biomasu z místních 
zdrojů a město dnes 
produkuje z obnovitelných 
zdrojů více energie, 
než samo spotřebuje.

Güssing – město, okres i hrad
Město a okres Güssing leží na jihu rakouské spolkové země 
Burgenland. Na západě hraničí se spolkovou zemí Štýrsko, 
hranice okresu na východě tvoří státní hranici s Maďarskem. 
Městem protéká řeka Strem, nadmořská výška se pohybuje 
v rozpětí 200–500 metrů.

V relativně malém okrese – 485 km2 – je 28 obcí a měst. Ved-
le okresní metropole Güssing jsou nejlidnatější Stegersbach 
(2 380 obyvatel) a Kukmirn (2 035 obyvatel).

Rozsáhlé zříceniny hradu Güssing, jehož založení se datuje 
rokem 1157, se rozprostírají na strmém svahu nad údolím 
Strembachu. Dochovaným pozůstatkem středověkého hradu 
je přízemí obytných částí a věže. Výstavba dnešních obytných 
budov a opevnění, které bylo propojeno s městskými hrad-
bami, proběhla v 16. a 17. století. Od roku 1927 tu probíhají 
zajišťovací práce. V roce 1969 bylo otevřeno hradní muzeum.

MINULOST
Vysoká míra nezaměstnanosti, 70 % ekonomicky aktivních 
obyvatel jezdilo za prací mimo region.

SOUČASNOST
Algoritmus energetické soběstačnosti: 

Zdroje: Slunce, odpadní dřevo, piliny, zemědělské plodiny… 

Technologie: Spalování, zplyňování, destilace... > motor, turbína, 
rozvod tepla... 

Potřebné výstupy: Teplo, elektřina, plyn, motorová paliva > 
potřeba rozvíjet technologie k co nejvyšší účinnosti.

Navazující síť: Demonstrace systému, výzkum a vývoj, další 
vzdělávání, služby, ekoturismus.
Přidaná hodnota zůstává v regionu – 50 nových fi rem, 
1 000 pracovních míst, spotřeba dřeva 20 000 t/rok, 
čistý zisk 9 mil. eur ročně, tržby 13 mil. eur ročně.

PERSPEKTIVA
Budoucí akcent: Kromě tepla a elektřiny výroba syntetických 
motorových biopaliv z biomasy (tepelné nebo biologické 
zplyňování). 

PŘÍKLAD ENERGETICKY SOBĚSTAČNÉHO 
MĚSTA GŰSSING 

GÜSSING
Energeticky nezávislé město

Güssing | Rakousko | 4 000;
Východorakouské město Güssing je jediným 
městem v Evropě, které je zcela energeticky 
soběstačné. 
V 90. letech se Güssing dostal do velkých 
ekonomických potíží. Ve snaze najít řešení 
krize se místní zastupitelé rozhodli uskutečnit 
ambiciózní energetický plán a začali místo 
importu energie z fosilních paliv prosazovat 
místní zdroje. Region se skládá převážně ze 
zemědělské půdy a lesů a nabízí velké rezervy 
biomasy rostlinného i živočišného původu. 
Silné odhodlání politiků tak Güssingu 
pomohlo navrátit ztracenou prosperitu. Dnes 
je toto místo mezinárodně uznáváno jako 
hlavní město využívání biomasy. 

Během 15 let bylo vybudováno několik zařízení sloužících 
k různým účelům. Patří mezi ně např. závod na výrobu 
bioplynu z kukuřice a trávy (určeného na výrobu tepla 
a elektřiny) nebo bionafty z řepky, ale také kombinované 
tepelné elektrárny na principu zplynování dřeva, solární 
zařízení na výrobu tepla a teplé vody pro domácnosti nebo 
PV panely k výrobě elektřiny. 
Dosažené výsledky jsou vskutku obdivuhodné – náklady 
na energie byly sníženy 
o polovinu a město produkuje 
z obnovitelných zdrojů víc 
tepelné a elektrické energie 
a paliv, než samo spotřebuje. 
Dosažením naprosté 
energetické nezávislosti se 
Güssingu podařilo nejen 
podpořit místní ekonomiku, ale rozvojem obnovitelných 
zdrojů energie za posledních 25 let také přispět 
k vytvoření 1 000 pracovních míst. 

Obnovitelné zdroje energie jako 
pohon celého regionu

Ekocentrum budoucnosti

Ačkoli si Güssing své úspěchy dobře uvědomuje, neusíná 
na vavřínech. 
V roce 1996 město zřídilo 
Centrum pro obnovitelné zdroje 
energie, školicí a výzkumné 
centrum evropského věhlasu. 
V roce 2005 byla založena škola 
určená ke školení budoucích 
specialistů v oboru solární 
energie. 
Tyto „chrámy udržitelného rozvoje“ lákají do Güssingu 
v průměru 400 lidí (studentů, posluchačů, výzkumníků, 
odborníků na energie atd.) týdně, což jistě oceňují i místní 
hoteliéři! 

ECHO

Expozice s fotografiemi 
projektu v Güssingu je 
součástí výstavy 
IMAGINE, která patří 
do stejnojmenného 
projektu asociace Ener-
gie-Cités. Díky sdružení 
Národní síť zdravých měst 
ČR (NSZM) výstava 
v současné době putuje 
po členských městech sítě 
napříč Českou republikou.

Sázka na ekologické 
technologie znamená 
pro Güssing nejen zlepšení 
stavu životního prostředí, 
ale i nová pracovní místa 
a zlepšení ekonomické 
situace. V neposlední řadě 
v Güssingu sídlí Evropské 
centrum pro obnovitelné 
zdroje energie.

Zlato pro Dotace!
Společenská hra 
Dotace! 
a kalendář SFŽP 
ČR na rok 2009 
získaly ocenění 

v soutěži Hvězda 3D reklamy. 
Společenská hra Dotace!, která 
propaguje OP Životní prostředí, 
se v kategorii Reklamní a dárkové 
předměty pro sport, hobby a 
volný čas probojovala na zlatou 
příčku, kalendář získal ve své 
kategorii stříbro. Na slavnostním 
vyhlášení výsledků, které proběh-
lo ve Veletržním paláci, převzala 
ceny tisková mluvčí SFŽP ČR 
Lenka Brandtová.

EU zvažuje cesty adaptace 
na klimatické změny
Evropská komise zveřejnila 
1. dubna 2009 Bílou knihu 
o adaptacích na dopady klimatic-
kých změn v Evropě. Završuje se jí 
proces zahájený vydáním Zelené 
knihy k témuž tématu v roce 2007, 
jež se stala východiskem pro 
širokou odbornou diskusi. Bílá 
kniha nastiňuje rámec přístupu 
EU k adaptačním opatřením. Kon-
statuje, že většina z nich musí být 
přijata na národní úrovni, protože 
změny klimatu a jejich dopady se 
v jednotlivých zemích a regionech 
unie liší. Opatření by však měla 
být koordinována, a to zejména 
v sektorech se silnou nadnárodní 
integrací, například v zeměděl-
ství či ve vodním hospodářství. 
Významnou roli hraje vzájemná 
informovanost, kterou by měl 
zajistit sdílený informační systém 
vybudovaný na společné webové 
platformě.

Ministři životního prostředí 
zemí EU debatovali v Česku
Neformální zasedání ministrů 
životního prostředí proběhlo 
ve dnech 14. a 15. 4. v Praze 
a na Křivoklátě. Jednalo se o dvou 
tématech. Prvním byly možnos-
ti adaptace na dopady změn 
klimatu v Evropě; osm zemí 
EU – Dánsko, Finsko, Francie, 
Maďarsko, Německo, Nizozemí, 
Španělsko a Velká Británie – již 
má národní adaptační strategie. 
Druhým tématem jednání byl 
stav příprav Kodaňské klimatické 
dohody, která by měla být přijata 
letos v prosinci a jejíž první návrh 
má být hotov v květnu. Hovořilo 
se i o fi nančních nárocích napl-
ňování ambiciózních cílů dohody, 
o nichž již ministři životního pro-
středí diskutují s kolegy z resortu 
fi nancí jednotlivých zemí EU.
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LIFE+ je fi nančním nástrojem, 
jímž Evropská komise přímo pod-
poruje oblast životního prostředí. 
Program je v gesci DG Environ-
ment (Generální ředitelství pro 
životní prostředí) a jednou ročně 
zveřejňuje výzvu k předkládání 
žádostí o podporu. Tyto žádosti 
se podávají prostřednictvím tzv. 
národních kontaktních míst, jímž 
je v ČR Ministerstvo životního 
prostředí, konkrétně jeho odděle-
ní komunitárních programů.

Jaké oblasti LIFE+ v programo-
vacím období 2007–2013 podporuje, 
kdo se může o dotace z jeho zdrojů 
ucházet a za jakých podmínek?

Prioritní činnosti a projekty 
LIFE+ spolufi nancuje následující 
oblasti:
 ochrana přírody (příroda a bio-

logická rozmanitost),
 další oblasti životního prostře-

dí, které jsou v evropském zá-
jmu (politika správy v oblasti 
životního prostředí),

 informační a komunikační akti-
vity (informace a komunikace).

Oprávnění žadatelé/příjemci
Program LIFE+ je otevřen pro in-
stituce a veřejné nebo soukromé 

subjekty registrované v členských 
zemích EU. Oprávnění žadatelé 
jsou v rámci programu rozděleni 
do tří skupin:
 veřejné subjekty,
 soukromé ziskové organizace, 
 soukromé neziskové organizace 

(včetně nevládních organizací).
Návrhy projektů ucházejících 

se o podporu mohou být podány 
buď jedním příjemcem, nebo sdru-
žením, které zahrnuje koordináto-
ra projektu a jednoho nebo více 
partnerů. Projekty se mohou týkat 
i území více států, ale jsou omeze-
ny pouze na členské země EU.

Jak, kde a kdy podat žádost
Příjemci musí podat žádost úřadu 
v té zemi, kde je registrován koordi-
nátor projektu.
 Návrhy, které příjemce pošle 

přímo EK, nejsou akceptovány.
 Návrh a přílohy musí být EK 

poskytnuty na CD-ROM/DVD 
ve formátu pdf. Pro každý 
projekt musí být použit samo-
statný nosič. Návrh musí být 
podán jako dva černobílé pdf 
dokumenty (s výjimkou map 
v návrhu pro program Příroda 
a biologická rozmanitost). Jsou 
to tyto dva dokumenty:

 – pdf dokument – formuláře A1 
až A7 (plus A8 pro programy 
Příroda a biologická rozmani-
tost a Informace a komunikace) 
by měly být naskenovány a před-
loženy jako jeden pdf soubor;

 – pdf dokument – další tech-
nické formuláře (B a C for-
muláře), fi nanční formuláře 
a formuláře ukazatelů výstu-
pu (output indicator forms) 
by měly být předloženy jako 
jeden pdf soubor.

 Žadatelé by si měli ověřit, zda 
jsou podpisy čitelné i v proto-
kolu formuláře.

 Přiložené mapy by měly být 
předloženy v odděleném pdf 
dokumentu a měly by být jasně 
označeny jako „mapy“ (jméno 
složky). Přiložené mapy mo-
hou obsahovat barvy a mají mít 
formát A4 nebo A3.

 Součástí žádosti musejí být 
i všechny předepsané povinné 
fi nanční přílohy. Jejich výčet 
závisí na tom, zda je koordiná-
torem projektu veřejný, nebo 
soukromý subjekt. Tyto do-
kumenty musejí být přiloženy 
jako oddělené excelové a pdf 
soubory, které lze vytisknout 
ve formátu A4. Je zbytečné při-
kládat k žádosti další dokumen-
ty a přílohy, jako jsou například 
brožury, životopisy členů týmu 
žadatele apod., protože nebu-
dou hodnoceny.

Průběh a kritéria hodnocení
Hodnocení projektů ucházejících 
se o podporu z LIFE+ je v kompe-
tenci DG Environment, které také 
odpovídá za průběh hodnotící-
ho procesu. Pokud administrátoři 
programu zjistí, že je žádost o pod-
poru nekompletní, kontaktují ža-
datele prostřednictvím e-mailu 
a umožní jim doplnění chybějících 
informací, a to do pěti pracovních 
dnů. Do vlastního hodnocení po-
stupují pouze kompletní žádosti, 
resp. projektové návrhy předlože-
né v požadovaném formátu. 

V rámci výběrové fáze je ově-
řováno i to, zda předložené návr-
hy vyhovují obecným technickým 
a fi nančním kritériím programu. 

Obecná doporučení
Jazyk
Návrh může být předložen v ja-
kémkoliv ofi ciálním jazyce EU s vý-
jimkou irštiny a maltštiny. Souhrnný 
popis projektu však musí být vždy 
předložen v angličtině.

LIFE+ nabízí podporu pro specifi cké projekty
Nejvýznamnějším 
komunitárním 
programem, jehož 
prostřednictvím podporuje 
EK oblast životního 
prostředí, je LIFE+. 
Přestože jsou jeho zdroje 
nesrovnatelně menší, než 
jaké má k dispozici OP 
Životní prostředí, rozdělí 
ročně stovky milionů eur, 
které lze i v ČR využít 
na některé specifi cky 
zaměřené projekty. Letošní 
výzva bude otevřena 
15. května 2009.

Koordinátor
 Po přijetí návrhu ke spolufi -

nancování se stává právně a fi -
nančně zodpovědný za imple-
mentaci projektu.

 Je jediným kontaktním subjek-
tem pro jednání s EK.

 Zodpovídá za rozdělování pří-
spěvku v souladu s případný-
mi partnerskými dohodami.

 Šíří výsledky projektu.
 Je povinen nést část nákladů 

projektu, a proto musí fi nanč-
ně přispívat do rozpočtu. 

 Nemůže mu být hrazeno 100 % 
nákladů.

Partner
 Musí být subjektem právně re-

gistrovaným v EU.
 Je povinen technicky přispívat 

do návrhu, a proto je zodpo-
vědný za implementaci jedné 
nebo více projektových akcí.

 Je povinen fi nančně přispí-
vat do projektu. Nemůže být 
subdodavatelem koordinátora 
a dalších partnerů.

 Je povinen poskytovat EK pře-
depsané dokumenty.

 Projekty v rámci partnerství 
příjemců musí vnášet do pro-
jektu přidanou hodnotu.
Zkušenosti ukázaly nevýhody 

akcí s příliš velkým počtem part-
nerů, které jsou velmi náročné 
na řízení a představují i značná 
technická a fi nanční rizika. Ne-
doporučuje se proto více než pět 
partnerů.
Optimální rozpočet projektu
 Průměrná výše v minulosti 

udělených podpor na jeden 
projekt přesahuje 1 mil. eur.

 Při přípravě rozpočtu by pří-
jemci měli brát v potaz fi nanč-
ní strop na členský stát. Jeho 
překročení snižuje pravděpo-
dobnost úspěchu.

 Maximální dotace je 50 % uzna-
telných nákladů. Pouze pro 
projekty v programu Příroda 
a biologická rozmanitost, za-
měřené na konkrétní činnos-
ti ochrany prioritních druhů 
nebo typů hnízdišť v souladu se 
směrnicí o ptácích a hnízdištích, 
jde o 75 %.

Povinný příspěvek příjemce 
do rozpočtu projektu
 Projekt bude zamítnut, po-

kud předpokládá nulový fi -
nanční příspěvek příjemců 
do rozpočtu. Jsou-li zapojeny 
veřejné subjekty, musí fi nanč-
ní příspěvek přesáhnout 2 % 
součtu mzdových nákladů 

zaměstnanců účastnících se 
projektu.

 Očekává se, že každá ze zú-
častněných partnerských or-
ganizací získá takovou část 
fi nančního příspěvku ES, kte-
rá proporcionálně odpovídá 
jejímu příspěvku do rozpočtu 
projektu.

Využití externích poradců
 Příjemci podpory by měli mít 

technické a fi nanční kapacity 
na výkon navrhovaných pro-
jektových činností.

 Externí spolupráce by nemě-
la přesáhnout 35 % rozpočtu.

 U částek přesahujících hrani-
ci 125 000 eur by měli soukro-
mí příjemci podpory vybrat 
z potenciálních subdodava-
telů toho s nejlepší nabídkou 
ve výběrovém řízení.

Podmínky pro podporu 
nadnárodních projektů
 Nadnárodní projekty jsou pod-

porovány v případě, kdy jejich 
návrh poskytuje dostatečné 
argumenty pro to, že právě 
nadnárodní přístup znamená 
a vytváří přidanou hodnotu 
projektu.

 Při přípravě žádosti o pod-
poru nadnárodního projek-
tu musí příjemce určit, jaká 
část projektových nákladů 
bude utracena v které člen-
ské zemi EU.

Rozsah a specifi ka žádosti
 Technické formuláře žádosti 

o podporu by neměly překro-
čit 50 stran.

 Všechny projektové činnosti 
by měly být detailně popsány. 

 Mapy tvořící součást žádosti 
by měly u navrhovaných čin-
ností konkretizovat lokaci.

Šance i pro Česko
Česká republika začala program 
LIFE+ využívat teprve po vstupu 
do EU v roce 2004 a české sub-
jekty také dosud vystupují spíše 
v roli partnerů než koordináto-
rů projektu. V rámci stávajícího 
programovacího období byly 
v LIFE+ vyhlášeny již dvě výzvy, 
další, určená pro rok 2009, se 
právě připravuje. Alokace letoš-
ní výzvy, jejíž otevření se před-
pokládá 15. května 2009, bude 
zhruba 250 milionů eur.

Často se setká-
vám s otázkou, 
proč je v Čes-
ku zatím málo 
projektů, které 
získaly podporu 
z komunitárního 
programu LIFE+, 
dříve LIFE. Dů-
vodů je více – od 
relativně nízké 
míry podpory 
přes dlouhou 

dobu evaluace, vysokou náročnost 
i evropskou konkurenci, jíž jsou 
žadatelé vystaveni, až po široké, 
resp. značně obecné věcné nasta-
vení operačních programů v ČR. 
Řada žadatelů má tak možnost 
vybírat si pro svůj projekt mezi 
několika dotační-
mi nástroji, a volí 
přirozeně ty s vý-
hodnějšími pod-
mínkami. 

Pro program 
LIFE byly proto 
až do minulého roku konkurencí 
například Finanční mechanismy 
EHP a Norska s podobným za-
měřením. V Česku jsou pení-
ze pro většinu žadatelů „až na 
prvním místě“. A pokud si tedy 
vybírají ze zdrojů, z nichž jeden 
poskytuje podporu ve výši 50 % 
uznatelných nákladů, jako LIFE, 
a druhý 90 %, vyberou si téměř 
vždy ten druhý. Svědčí o tom 
i fakt, že řada projektů realizo-
vaných v rámci jiných programů 
byla původně připravována pro 
LIFE.

Velká konkurence
Dalším problémem LIFE či 
LIFE+ je dlouhý proces výběru 
projektů, který se opírá o hodno-
cení nastavené spíše na podmín-
ky starších členských zemí EU. 
Současně se žadatel potýká ne-
jen s českou, případně regionál-
ní, ale se skutečně celoevropskou 
konkurencí. 

U každé navrhované projek-
tové aktivity se navíc zkoumá, 
zda již nebyla na území Evrop-
ské unie realizována. A pokud 
ano, může být z projektu vy-
řazena. Projekt je samozřejmě 
posuzován i z hlediska formální 
a logické struktury. 

Ale ani když projekt projde 
těmito úskalími, nemá vyhráno. 
Následující tzv. revizní fáze zna-
mená stovky detailních doplňují-
cích otázek, na jejichž zodpově-
zení je zhruba týden. Právě zde 

loni skončily dva úspěšné české 
projekty, jejichž předkladatelé se 
rozhodli žádosti stáhnout.

Samostatnou otázkou je vy-
mezení programu LIFE+, který 
může podporovat pouze projek-
ty, které nelze spolufi nancovat 
z jiných zdrojů EU, především 
strukturálních fondů. Pokud jde 
o environmentální problema-
tiku, OPŽP je nastaven značně 
široce, takže do LIFE+ lze před-
kládat jen projekty z těch oblastí 
životního prostředí, které nepo-
krývá. A těch není mnoho.

Je tedy LIFE+ málo užitečný 
dotační titul? Jsem přesvědčen, 
že nikoli. V momentě podepsání 
grantové smlouvy se totiž veške-
rá zmíněná negativa změní jako 

mávnutím kouzelného proutku 
ve významná pozitiva. 

Nejen u nás, ale i v zahra-
ničí si úspěšní žadatelé nebo 
řešitelé nemohou vynachválit 
vstřícnost externích monito-
rovacích týmů. V případě pro-
blému se příjemci dotace pone-
chá dostatečný čas na opravu. 
A pokud ani ten nestačí, snaží 
se monitorovací tým projektu 
pomoci; jakákoli omezení akti-
vit jsou zcela výjimečná a při-
cházejí až v případě, že sku-
tečně není možné jiné řešení. 
Nejvýznamnějším pozitivem 
je fakt, že úspěšné řešení pro-
jektu v rámci programu LIFE, 
resp. LIFE+, dává řešiteli pečeť 
kvality. Jeho projekt je prezen-
tován na celoevropské úrovni, 
v případě významné úspěšnos-
ti je mu nabídnuta dodatečná 
podpora na pokračování pro-
jektu nebo na šíření informací 
o něm, o zařazení do partner-
ských odborných sítí nemluvě.

Informační podpora
Ministerstvo životního prostředí 
(MŽP), které v České republice 
působí v roli národního kontakt-
ního místa LIFE+, si uvědomu-
je potenciál programu, a proto 
každoročně pořádá informační 
semináře pro potenciální žadate-
le v Praze, Brně a Ostravě. V pří-
padě zájmu lze akci zorganizovat 
i jinde, takže loni přibyl seminář 
třeba v Jihlavě. 

Grant jako pečeť kvality

MICHAL
PETRUS
Ministerstvo 

životního 

prostředí

EVROPSKÁ KOMISE EVROPSKÁ KOMISE

MŽP může žadatelům pomoci 
s vyhledáním projektových 
partnerů z ČR i ze zahraničí.

Štěrkové náplavy. Projekt 
Záchrana lužních stanovišť 
v povodí Morávky je reali-
zován Moravskoslezským 
krajem ve spolupráci s dal-
šími partnery a je finančně 
podpořen Evropskou unií
v rámci programu LIFE-Na-
ture. Foto: Petr Kočárek

Příspěvek připravil tým autorů 
spolupracujících s portálem 
eDotace.cz.
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ROZHOVORECHO

KRAJSKÁ PRACOVIŠTĚ ROZHLEDNA

České republiky

Spolupráce SFŽP ČR s Vietnamským 
fondem životního prostředí (VEPF), 
navázaná v roce 2008, úspěšně pokra-
čuje. Součástí týdenního pobytu delegace 
VEPF, která přijela do ČR na přelomu 
března a dubna, byla i návštěva Šumavy. 
Vietnamští odborníci se mimo jiné prošli 
národním parkem Šumava, v obci Kvilda 
si prohlédli nově budovanou čistírnu 
odpadních vod a v Hartmanicích je staros-
ta Jiří Jukl seznámil s fungováním místní 
kotelny na biomasu.

Ceny prestižní světové soutěže Energy Globe Awards se 
letos díky českému předsednictví v Radě EU předávaly 
v Praze.  Slavnostní vyhlášení výsledků, které proběhlo 
14. dubna 2009 v prostorách Veletržního paláce, netrpělivě 
očekávají (zleva) předseda Výboru pro životní prostředí 
Evropského parlamentu Miroslav Ouzký, ministr životního 
prostředí ČR Martin Bursík, český premiér Mirek Topolánek, 
eurokomisař pro životní prostředí Stavros Dimas, předsedky-
ně Výboru pro evropské záležitosti PS PČR Kateřina Jacques, 
švédský ministr životního prostředí Andreas Carlgren 
a I. náměstek ministra životního prostředí ČR Jan Dusík.

Program Zelená úsporám, největší ekologický dotační program 
v historii našeho státu, představili zástupcům médií na tiskové 
konferenci 7. dubna 2009 v Praze (zprava) I. náměstek ministra 
životního prostředí ČR Jan Dusík, ministr Martin Bursík, ředitel 
Státního fondu životního prostředí ČR Petr Štěpánek a poradce 
náměstka ministra životního prostředí pro ochranu klimatu 
a ovzduší Petr Holub.

Ministři životního prostředí zemí EU se 14. a 15. dubna 2009 
sešli v Česku k neformálnímu jednání o aktuálních environmen-
tálních tématech. První den ministerské debaty o opatřeních 
k adaptacím na dopady klimatických změn v Evropě proslovem 
zahájil předseda Rady EU pro životní prostředí Martin Bursík.

Skupina dětí symbolizovala na slavnostním ceremoniálu 
Energy Globe Awards 2009 všechny barvy Evropy. 
Děti na pódiu ve společnosti (zleva) výkonné ředitelky 
Evropské agentury životního prostředí 
Jacqueline McGladeové, ministra životního prostředí ČR 
Martina Bursíka, eurokomisaře pro životní prostředí 
Stavrose Dimase, českého premiéra Mirka Topolánka 
a švédského ministra životního prostředí Andrease Carlgrena.
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TAHÁK TAHÁK

Schéma schvalování individuálních projektů OPŽP, které se změní na velké *

Časový 
odhad

Činnost

1 týden

OPII OFEU MŽP provádí kontrolu přijaté kompletní žádosti. 

OPII OFEU MŽP přepočítá žádost podle měsíčního účetního kurzu EK platného 
v měsíci odeslání žádosti na EK a změněnou žádost na VP (tabulky v částech E a H 
žádosti) a FEA zašle e-mailem žadateli na vědomí.

2 dny

Pověřený pracovník OPII OFEU MŽP provádí kontrolu údajů v MSC2007 
a zadává do systému přílohy k žádosti.

OPII OFEU MŽP zasílá velké projekty Evropské komisi ke schválení prostřednictvím 
systému SFC2007.

Aktivní následná komunikace OPII OFEU MŽP s desk-offi  cerem EK (případná zajištění 
doplnění žádosti od žadatele přes SFŽP ČR).

Suma od přepočítání projektů po odeslání na EK – cca 15 týdnů.

3 měsíce

Zaslání návrhu Rozhodnutí EK elektronicky na OFEU MŽP, zapracování 
případných připomínek.

Vydání Rozhodnutí EK o poskytnutí podpory z ERDF/FS v rámci OPŽP 
a jeho zaslání Řídícímu orgánu – OFEU MŽP.

1 týden
Informování příjemce a SFŽP ČR o výsledku projednávání projektu na EK, 
zaslání Rozhodnutí EK příjemci. 

ŘO

ŘOP

ŘO

STOP EK

ANO

NE

Časový 
odhad

Činnost

1 den

ŘV posuzuje souhrnné tabulky vyhodnocení žádostí, souhrnná stanoviska SFŽP ČR, 
případně závěry tematické porady. 

Doporučení projektů k podpoře / zamítnutí. 

Doporučení přidělení fi nančních prostředků z ERDF/FS, SR a SFŽP ČR.

Výstup z ŘV předán OFEU MŽP.

1 týden
Pověřený pracovník OPI OFEU MŽP zpracuje výstup z ŘV (souhrnné tabulky projektů 
ke schválení), připraví Informaci pro ministra.

Podpis souhrnných tabulek projektů ministrem (= rozhodné datum pro určení 
charakteru projektu).

OPI OFEU MŽP přepočítá všechny schválené žádosti s celkovými náklady 
nad 450 mil. Kč dle rozhodného kurzu; o projektech, které překročí hranici 25 mil. euro, 
informuje OPII OFEU MŽP.

Přepočet žádosti dle Pokynu pro použití směnného kurzu pro aplikaci čl. 39 obecného nařízení a pro sledování 
čerpání alokací operačních programů s velkými projekty** – změna projektu z individuálního na velký.

OPII OFEU MŽP připraví ofi ciální dopis pro žadatele změněných projektů informující 
žadatele o nutnosti předložit žádost splňující náležitosti žádostí velkých projektů.

1 týden
Pov. prac. SFŽP ČR připravuje podklady pro ŘO – návrh Registračního listu, Rozhodnutí 
ministra, Souhrnné stanovisko pro VP, všechny dokumenty zasílá dopisem náměstka 
ÚŘP na OFEU MŽP.

1 týden
OF OFEU MŽP zajišťuje podpis registračních listů; zaslání reg. listů včetně žádosti o sou-
hlas se zadáním akce a souhrnného stanoviska na MF dle vyhl. MF č. 560/2006, o účasti 
státního rozpočtu na fi nancování programů reprodukce majetku.

MF vydává Souhlas se zadáním akce a zasílá podepsané registrační listy 
na OF OFEU MŽP.

OF OFEU MŽP provádí kontrolu doručených registračních listů, 
archivuje 1x originál a 2x originál zasílá na SFŽP ČR.

8 týdnů Žadatel předloží upravenou žádost na SFŽP ČR ve dvou vyhotoveních včetně 2x CD.

(1 týden)
OPPP SFŽP ČR předává ihned po předložení žadatelem 1 výtisk žádosti + 1x CD na OPII 
OFEU MŽP. OPII OFEU MŽP zařizuje překlad dokumentů do anglického jazyka a zasílá 
je k posouzení expertům JASPERS.

3 týdny OPPP SFŽP ČR provede kontrolu kompletní žádosti.

A. Žádost je v pořádku – OPPP SFŽP ČR informuje OPII OFEU MŽP, pověřený pracov-
ník začne připravovat žádost k odeslání na EK.

B. Žádost není v pořádku – OPPP SFŽP ČR vrací žádost žadateli k dopracování, 
žadatel doplňuje do 5 pracovních dnů.

(2 týdny) Experti JASPERS provádějí screening žádosti a vydávají Action Completion Note.
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POUŽITÉ ZKRATKY

EK Evropská komise
ERDF Evropský fond regionálního rozvoje
FEA Finanční a ekonomická analýza
FS Fond soudržnosti
IS Informační systém
MF Ministerstvo fi nancí
MŽP Ministerstvo životního prostředí
OFEU MŽP 
 Odbor fondů EU, Ministerstvo 

životního prostředí

OF OFEU MŽP 
 Oddělení fi nancování, Odbor fondů 

EU, Ministerstvo životního prostředí 
OPI OFEU MŽP
 Oddělení projektů I, Odbor fondů 

EU, Ministerstvo životního prostředí
OPII OFEU MŽP
 Oddělení projektů II, Odbor fondů 

EU, Ministerstvo životního prostředí

OPPP SFŽP ČR
 Odbor PPP projektů, Státní fond 

životního prostředí ČR
ŘO Řídící orgán (= MŽP)
ŘV Řídící výbor
SR Státní rozpočet
SFŽP ČR Státní fond životního prostředí ČR
VP Velký projekt
ZS Zprostředkující subjekt (= SFŽP ČR)

Dále viz Schéma schvalování velkých projektů OP Životní prostředí.

* Pozn.: Uvedený harmonogram je orientační, platí v ideálním případě, při správně zpracované žádosti. Při nesprávném zpracování žádosti může 
docházet k prodlužování schvalovacího procesu vzhledem k nutnosti úprav a doplňování žádosti.
** Pozn.: Příloha č. 1 Metodiky fi nančních toků a kontroly programů spolufi nancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropské-
ho rybářského fondu na programové období 2007–2013.

priorita I měsíčník Operačního programu Životní prostředí I vydává Státní fond životního prostředí ČR I ročník 2 I číslo vydání 4 I vyšlo v dubnu 2009 I 
časopis je distribuován bezplatně I adresa redakce: Olbrachtova 2006/9, 140 00  Praha 4 I kontakt na redakci: priorita@sfzp.cz, tel.: 267 994 533 I 
objednávky: www.sfzp.cz, www.opzp.cz I redakce: šéfredaktorka Jelena Hanková, e-mail: jelena.hankova@sfzp, grafi cká úprava Eva Štanglová I 
redakční rada: Petr Štěpánek, Petr Valdman, Leo Steiner, Jan Kříž, Jakub Kašpar, Lenka Brandtová, Petra Roubíčková I číslo registrace: MK ČR E 18178

E V R O P S K Á  U N I E

Fond soudržnosti

O P E R A Č N Í  P R O G R A M

Ž I V O T N Í  P R O S T Ř E D Í

Pro vodu,

vzduch a přírodu



36

TAHÁK
P

lá
n 

vý
ze

v 
O

P
Ž

P
 p

ro
 r

ok
 2

00
9 

– 
IN

D
IV

ID
U

Á
LN

Í P
R

O
JE

K
TY

Č
ís

lo
 P

O
/

Č
ís

lo
 P

O
/

ob
la

st
i 

ob
la

st
i 

p
od

p
or

y
p

od
p

or
y

N
áz

ev
 p

ri
or

it
ní

 o
sy

/o
b

la
st

i p
od

p
or

y/
p

od
ob

la
st

i p
od

p
or

y
N

áz
ev

 p
ri

or
it

ní
 o

sy
/o

b
la

st
i p

od
p

or
y/

p
od

ob
la

st
i p

od
p

or
y

20
09

20
09

20
10

20
10

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1010

1111
1212

1
2

3
4

5

1
Z

le
p

šo
vá

ní
 v

od
oh

os
p

od
. i

nf
ra

st
ru

kt
ur

y 
a 

sn
iž

ov
án

í r
iz

ik
a 

p
ov

od
ní

1.
1.

1
Sn

íž
en

í z
ne

či
št

ěn
í z

 k
om

un
ál

ní
ch

 z
dr

oj
ů 

– 
ag

lo
m

er
ac

e 
na

d
 2

 0
00

 E
O

 (
na

p
ln

ěn
í s

m
ěr

ni
ce

 
R

ad
y 

č.
 9

1/
27

1/
E

H
S

)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1.

2
Z

le
p

še
ní

 ja
ko

st
i p

itn
é 

vo
dy

 –
 p

ou
ze

 v
 k

om
b

in
ac

i s
 1

.1
.1

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1.
1.

1
Sn

íž
en

í z
ne

či
št

ěn
í z

 k
om

un
ál

ní
ch

 z
dr

oj
ů 

– 
ag

lo
m

er
ac

e 
p

od
 2

 0
00

 E
O

1.
2

Z
le

p
še

ní
 ja

ko
st

i p
itn

é 
vo

dy
 –

 v
ýs

ta
vb

a 
a 

d
os

ta
vb

a 
(n

ik
ol

iv
 r

ek
on

st
ru

kc
e)

 r
oz

vo
d

ný
ch

 s
ít

í p
it

né
 v

od
y 

a 
so

uv
is

ej
íc

íc
h 

ob
je

kt
ů 

sl
ou

ží
cí

ch
 v

eř
ej

né
 p

ot
ře

b
ě 

1.
3.

1
Z

le
p

še
ní

 s
ys

té
m

u 
p

ov
od

ňo
vé

 s
lu

žb
y 

a 
p

re
ve

nt
iv

ní
 p

ro
tip

ov
od

ňo
vé

 o
ch

ra
ny

1.
3.

1
Z

le
p

še
ní

 s
ys

té
m

u 
p

ov
od

ňo
vé

 s
lu

žb
y 

a 
p

re
ve

nt
iv

ní
 p

ro
tip

ov
od

ňo
vé

 o
ch

ra
ny

1.
3.

2
El

im
in

ac
e 

p
ov

od
ňo

vý
ch

 p
rů

to
ků

 s
ys

té
m

em
 p

ří
ro

dě
 b

líz
ký

ch
 p

ro
tip

ov
od

ňo
vý

ch
 o

p
at

ře
ní

2
Z

le
p

šo
vá

ní
 k

va
lit

y 
ov

zd
uš

í a
 s

ni
žo

vá
ní

 e
m

is
í

2.
1

Z
le

p
šo

vá
ní

 k
va

lit
y 

ov
zd

uš
í

 
 

 
 

 
 

 
 

2.
2

O
m

ez
ov

án
í e

m
is

í
 

 
 

 
 

 
 

 
3

U
d

rž
it

el
né

 v
yu

ží
vá

ní
 z

d
ro

jů
 e

ne
rg

ie

3.
1

V
ýs

ta
vb

a 
no

vý
ch

 z
ař

íz
en

í a
 r

ek
on

st
ru

kc
e 

st
áv

aj
íc

íc
h 

za
ří

ze
ní

 s
 c

íle
m

 z
vý

še
ní

 
vy

už
ív

án
í O

Z
E 

p
ro

 v
ýr

ob
u 

te
p

la
, e

le
kt

ři
ny

 a
 k

om
b

in
ov

an
é 

vý
ro

b
y 

te
p

la
 a

 e
le

kt
ři

ny
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3.
2

R
ea

liz
ac

e 
ús

p
or

 e
ne

rg
ie

 –
 p

ou
ze

 v
 k

om
b

in
ac

i s
 p

od
ob

la
st

í p
od

p
or

y 
3.

1.
1,

 k
d

e 
d

oc
há

zí
 k

 n
áh

ra
d

ě 
st

áv
aj

íc
íh

o 
zd

ro
je

 t
ep

la
 n

a 
sp

al
ov

án
í t

uh
ýc

h 
a 

ka
p

al
ný

ch
 fo

si
ln

íc
h 

p
al

iv
 n

eb
o 

el
ek

tr
ic

ké
ho

 z
d

ro
je

 
te

p
la

. O
p

at
ře

ní
m

 m
us

í d
oj

ít
 k

 li
kv

id
ac

i č
i o

d
st

av
en

í p
ův

od
ní

ho
 z

d
ro

je
.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
3.

1.
1

V
ýs

ta
vb

a 
a 

re
ko

ns
tr

uk
ce

 z
dr

oj
ů 

te
pl

a 
vy

už
ív

aj
íc

íc
h 

O
Z

E 
– 

p
ou

ze
 v

 k
om

bi
na

ci
 s

 p
od

ob
la

st
í p

od
p

or
y 

3.
2.

1
 

 
 

 
 

3.
2

R
ea

liz
ac

e 
ús

p
or

 e
ne

rg
ie

 a
 v

yu
ži

tí 
od

ad
ní

ho
 te

p
la

 u
 n

ep
od

ni
ka

te
ls

ké
 s

fé
ry

4
Z

kv
al

it
ně

ní
 n

ak
lá

d
án

í s
 o

d
p

ad
y 

a 
od

st
ra

ňo
vá

ní
 s

ta
rý

ch
 e

ko
lo

gi
ck

ýc
h 

zá
tě

ží

4.
1

Z
kv

al
itn

ěn
í n

ak
lá

dá
ní

 s
 o

dp
ad

y
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
4.

2
O

ds
tr

aň
ov

án
í s

ta
rý

ch
 e

ko
lo

gi
ck

ýc
h 

zá
tě

ží

5
O

m
ez

ov
án

í p
rů

m
ys

lo
vé

ho
 z

ne
či

št
ěn

í a
 s

ni
žo

vá
ní

 e
nv

ir
on

m
en

tá
ln

íc
h 

ri
zi

k

 5
.1

O
m

ez
ov

án
í p

rů
m

ys
lo

vé
ho

 z
ne

či
št

ěn
í a

 s
ni

žo
vá

ní
 e

nv
ir

on
m

en
tá

ln
íc

h 
ri

zi
k

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

6
Z

le
p

šo
vá

ní
 s

ta
vu

 p
ří

ro
d

y 
a 

kr
aj

in
y

6.
1

Im
p

le
m

en
ta

ce
 a

 p
éč

e 
o 

úz
em

í s
ou

st
av

y 
N

at
ur

a 
20

00
 

 
 

 
 

 
 

 
6.

2
Po

dp
or

a 
b

io
di

ve
rz

ity
 

 
 

 
 

 
 

 
6.

3
O

b
no

va
 k

ra
jin

ný
ch

 s
tr

uk
tu

r
 

 
 

 
 

 
 

 
6.

4
O

p
tim

al
iz

ac
e 

vo
dn

íh
o 

re
ži

m
u 

kr
aj

in
y

 
 

 
 

 
 

 
 

6.
5

Po
dp

or
a 

re
ge

ne
ra

ce
 u

rb
an

iz
ov

an
é 

kr
aj

in
y

 
 

 
 

 
 

 
 

6.
6

P
re

ve
nc

e 
se

su
vů

 a
 s

ka
l. 

ří
ce

ní
, m

on
ito

ro
vá

ní
 g

eo
fa

kt
or

ů 
a 

ná
sl

ed
ků

 h
or

ni
ck

é 
či

nn
os

ti 
a 

ho
dn

oc
en

í 
ne

ob
no

vi
te

ln
ýc

h 
p

ří
ro

d.
 z

dr
oj

ů 
vč

et
ně

 z
dr

oj
ů 

p
od

ze
m

. v
od

 
 

 
 

 
 

 
 

7
R

oz
vo

j i
nf

ra
st

ru
kt

ur
y 

p
ro

 e
nv

ir
on

. v
zd

ěl
áv

án
í, 

p
or

ad
en

st
ví

 a
 o

sv
ět

u

7.
1

R
oz

vo
j i

nf
ra

st
ru

kt
ur

y 
p

ro
 r

ea
liz

ac
i e

nv
ir

on
. v

zd
ěl

áv
ac

íc
h 

p
ro

gr
am

ů,
 p

os
ky

to
vá

ní
 e

nv
ir

on
. p

or
ad

en
st

ví
 

a 
en

vi
ro

n.
 in

fo
rm

ac
í

 
 

 
 

 
 

 
 

 
p

ří
je

m
 ž

ád
os

tí 
p

os
uz

ov
án

í p
ři

ja
te

ln
os

ti 
a 

ho
dn

oc
en

í ž
ád

os
tí 

 
p

ro
je

dn
án

í ž
ád

os
tí 

Ř
íd

íc
ím

 v
ýb

or
em

 O
P

Ž
P,

 s
ch

vá
le

ní
 Ř

íd
íc

ím
 o

rg
án

em
 O

P
Ž

P
 

vy
dá

ní
 d

ok
um

en
tů

 –
 R

eg
is

tr
ač

ní
ch

 li
st

ů 
a 

R
oz

ho
dn

ut
í m

in
is

tr
a 


